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Fyrri bókin . 
Fyrsta brjef* 2 * 

til •. ' 

Mes enas ar*. 

Efni brjefsins. 

Hórazius ávarpar enn mikla velgjörðamann sinn Mese?ias, 

og er petta höfuðefnið í orðianhans: pú reynir, Mesenas, er eg 

á svo mildð að pakka, að fá mig aptur til að kveða, sem eg 

hefi áður gjört, en aldur minn og hugur hefir breyzt; eg er nú 

farinn að hugsa um annað parfara en kveðskap, pað er að 
\ 

segja um heimspeki (1J4. Pó fylgi eg eigi neinum tilteknum 

heimspekíngafiokki, en fer eptir pví, er mjer geðjast bczt ípa?in 

og pann svipinn, og gjörist stundum ötull og atorhusamur í 

pjónustu sannrar manndáðar, en hneigist aptur stundum til 

munaðar og unaðsemda (2). Mjer pykir hver sú stundin seint líða, 

er heptir fyrirœtlun mína, að geta gengið að pví með atorku, er 

stoðar jafnt fátœkan sem auðgan, og xingan sem gamtan, en 

pað er lieimspckin (3). Pótt pekkíngin sje lítil, er hún pó betri 

*) Fyrri bókin. Brjefum Hórazíusar er shiptítvœr bœkur, 
og eru tuttugu brjef í enni fyrri, en prjú í enni síðari. Lík- 
legt pykir, að fyrri bókin hafi komið fyrir almenníngssjónir 
árið 18 fyrir Kristburð, eða pví nœr. 

2) Fyrsta brjef. lÁklegt pykir, að brjef pettasje ritað ár. 
19 fyr. Kristsb., eða pví nœr. 

2) Mesc?ias pessi hjet öllum nöfnum Kajus Silnius Me- 
senas; hann var af etrxirskri konxingaœtt (eða höfðingjaœtt); 
liann var mjög liandgenginn Agústusi keisara, og var einhverv 
cnn mesti ágœtismaður, er uppi var á hans dögum; pó er Me- 
senas einkurn orðinn nafnfrœgur fyrir velvilja pann, er hann 
sýndi frœðimönnum, einkum skáldum, til að mynda Hórazíusi, 
höfundi brjefa pessara, og enu mikla sagnaskáldi Virgiliusi. 
Mesenas dó ár. 8 fyr. Kristsb., skömmu áður en Hórazíus dó. 

4) (1). Svigatölur pœr, erhjer e?yu hafðar, og hvei'vetna ann- 
ars staðar,par er skýrt er frá ef?ii einhvcrs brjefs, eiga við talna- 
greiníng pá, er höfð er við brjefin sjálf í mcginmálinu. 

1 



9 Fvrri bókin, fyrsta brjef. 

en éíilii, og má vel talcast, aÖ Jœlma liverja meinsemd sálarinn- 

ar, sern er, ef menn að eins Ijá mentuninni þolinmóÖJega eyra 

sitt (4). Menn sneiÖa hjá ýmsu, er óþœgilegt þyJtir, t. a. m. 

Jitlum fjármunum og emhœttasynjun, en menn eiga því Jieldur 

aÖ stunda aÖ ná sannri þelddngu og öðlast sanna mannlcosti 

(5). Mönnum þyltir aJment mikið Jtoma til auöJegðarinnar, en 

menn ætti heJdur að stunda 2)að, er eyJtur hugarþréJi vort (6). 

Vera Jtann, að mönnum þyJii eg vera ólíJtur því, sem fóJJc er 

fíest, í dómum mínum og tilhneigíngum, en mjer þyJtja sJcoð- 

anir manna ísjárverðar; menn eru svo ólíJtir í ástundunum 

stnum, aö eigi er gott að vita, hverjum fylgja sJtal, eða hverju 

fyJgja sJcal; svo eru og sömu mennirnir óstöðugir mjög, svo að 

furðu gegnir (7). Menn taJca eigi eptir því, þótt eitthvaÖ þyJci 

fara misjafnlega í Ulcamlegum efnum einhvers manns, en hins 

er síður gœtt, þótt eitthvað sje veilt í efnum sálarinnar (8). 

Að endíngu er sagt, að speJcin veiti manni alt ágœti andlegt 

og JiJcamJegt, auölegð, freJsi, mannvirðíngar, fegurð, miJcið vaJd 

og góða heilsu, en nú er öJlu snúið upp í gaman, og talað um, 

aö Jcvef geti þó verið óþœgiJegt (9). 

I5, jþú reynir, Mesenas, er eg hefi fyrst6 um kveðið, og 

mjer byrjar síðast um að kveða, að lykja mig aptur inn í eð 

1—3.7 

5) 1. Tölur J)œr, er hjer eru Jiafðar og annars staðar við 
upphaf einhvers brjefs eöa greinar, eiga að sýna greiníng, er 
gjörð er ci efni brjefanna. 

6) fyrst. Aður en brjef petta Jcom fyrir atmenníngssjónir, 
hafði þrent birzt mönnum af Jcvœðum Hórazíusar, fyrst Kými- 

lcvœði lians (eða Satýrur), þá Tvíhendur hans (eða Epodi), og 
enn þrjár enar fyrri bœJcur af SöngJtvæðum hans eða Harp- 

kvœðum (á Jatínu Carmina). Fyrsta Jtvœðið í hverjum af 
kvœðaftoJcJcum þessum er til Mesenasar, og sýnir Iiórazíus þar 
með, að hann hefir viljað votta þessum miJcla veJgjörðamanni 
sínum þaJcJclœti sitt, með því að hafa kvœði til hans fremst í 
hverjum JcvœðajloJcJcnum, en hvort sem er, að Hórazíus á hjer 
við eð fyrsta Jcvœði í Kýmiicvœðum sínum, eða eð fyrsta kvœði 
í Tvihendunum (eða jafnveJ Tvíhendurnar aJJar), sem sumir 
œtJa, er mönnum þó kunnugt, að Hórazíus hafði Jcvcðið ýmis- 

legt áður, en hann fór að kveða til Mesenasar, er hann fyrst 
kyntist við ár. 39 (eða 38) fyr. Kristsb., og er hjer, sem optar, að 
eigi máfara svo nálcvœmlega eptir orðurn þeim, er við eru höfð. 

*) 1—3. TöJur þœr, er hjer eru hafðar og annars staðar 
neðan við meginmálið, eiga við vísuorðatöluna í frummálinu. 



3 Fyrri bukip, fyrsta brjef. 

foma leikmannalnis8, og hafamenn þó þegar nógsamlega ú mig 

horft, og mjer lausnarstafur9 gefinn verið. Egernúeigi ásömu 

árunum, sem eg áður var, og eigi svo skapi farinn. Yejaníus10 

hefir liengt upp vopn sín í liof Herkúlesar11, farið síðan í felur 

3—5. 

s) JeiJcm annahús. Pað var ein af höfuðskemtunum Ttóm- 
verja, að menn voru látnir berjast hverir við aðra, eða við ó- 
arga dýr, t. a. m. við Jjón; voru slikir menn kallaðir skilm- 

íngamenn (á lat. gladiatores, af gladius: sverð). Peir 
menn, er til skilmínga voru œtlaðir, voru í húsi sjer, og voru 
par látnir temja sjer hvatki það, er til skihnínga heyrði, og er 
pað sJikt sltiJmimannahús eða ieikmannahús, er Jijer er um tai- 
að. Til skilmínga voru annaðhvort Jiafðir herteknir menn, eða 
prœlar, eður og óbótamenn; frjcdsir menn gáifu sig og opt til 
skiJmínga fyrir kaup; pað var og eigi sjaJdan, að frjálsirmenn 
gáfu sig til skiimínga lcaupiaust, og viidu með pví Jeila sjer 
fremdar og frama. Hórazius segir hjer, að Mesenas Jeiti við 
að Jykja sig aptur inn í eð forna leikmannahús, pað er með 
öðrum orðum, að Mesenas viJji fá sig aptur til að yrkja, sem Hór- 

azius Jiafði áður gjört. 
9) Jausnarstafur. Menn, er námu skiJmíngar, voru fyrst 

framan af eigi látnir hafa vopn, er sœra máttu, JieJdur ótelgd- 
ar viðargreinir (rndes). SJíJcar greinir Jiöfðu sJciÍmíngamenn og 
vanaiega, er peir byrjuðu sJciimíngar á sJcilmmgasvœðinu sjáifu, 
og áttu með peim eins Jconar forJeiJc (proludium), ádur en peir 
tóJcu algjörJega að sJciJmast; og að Jokum, er sJciJmíngamenn 
fengu Jausn frá sJcilmíngum, fengu peir og slíkar greinir til 
jartegna um, að peir vœri nú lausir við ena fyrri iðn sína. 
Hjer segir Ilórazíus, að menn hafi pegar nógsamiega á sig 
horft, og að sjer hafí pegar Jausnarstafur gefinn verið, en pað 
er með öðrum orðum, að hann sje pegar orðinn fuJUcunnur fyrir 
kvœði sín, og að hann hafi pegar nóg Jcveðið. 

10) Vejaníus var nafnkendur skiimíngamaður, og er 2^ss 
getið, að hann hafi eptir margar sigurvegmngar heigað vopn 
sín HerkúJesi, er tignaður var í Fúndsborg, en sú borg Já í 
ArúnkafyJJci í suðurJiIut LatJands (eða Latsíums), JitJu sunnar 
en í landnorður frá Terrasínu, og í útnorður frá Formíaborg. 

HerkúJes. Persevs, sonur Júgpíters uppheimaguðs, og 
Danáar AJcrisíusdóttur Argverjakonúngs, Jjet síðara hlut œfi 
sinnar gjöra Mýsenuborg í ArgverjafylJci í SuðurgrikJdandi, og 
var hann par síðast Jconúngur. 

Persevs átti fjóra sonu, er svohjetu, ElcJctrýon, SteneJus, Al- 
seus og Mestor. EleJctrýon tóJc við ríJci eptir föður sinn í Mý- 
scnu. Alseus átti tvö börn, son og dóttur; hjet sonur hans 
Amfitrýon, en dóttirin Anaxó. Elektrýon felck bróðurdóttur 
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út, á land, og dylst þar, að hann þnrfi eigi svo opt að 

5—6. . 'i ; ■ 

sinnar, Anaxóar Alseusdóttur, og átti með henni dóttur ema, 
er Alkmena hjet. Amfitrýon Alseusson fór til hirðar Etektrýons 
föðurbróður síns og mágs, og dvaldist par um hríð; œtlaði E- 
lektrýon honum dóttur sína Alkmenu, og ríkið eptir sinn dag. 

En nú er pess getið, að Tafius, dóttursonur Mcstors Per- 
sevssonar, hafði stofnað nýlendu ci Tafey, er lá fyrir vestan A- 
Jíarnanafylki í Miðgrikklandi, og voru peir eyjarskeggjar kall- 
aðir Fjarbyggjar (Teleboar), fyrir pví að peir póttu hafa ftutt sig 
Jángt frá œttborg sinni. 

Tafíus átti son einn, er Pterelaus lijet. Þá er Tafíus dó, 
kallaði Pterelaus til erfða að sínum ldut í Mýsenu, og scndi 
sonu sína pángað til að halda fram kröfum sinum. 

Elektrýon vildi eigi láta neitt af hendi;fóru synir Ptere- 
lausar pá herskilcli yfir landið, og róiku brott lijarðir Elektrýons. 
Nú let Elektrýon safna liði, og fóru synir hans í móti sonum 
Pterelauss, og áttu orrustu við pá) fjetlu par fyrirliðar hvors- 
tveggja hcrsins, og margt annarra manna; cif sonum Elektrý- 
ons var ctð eins einn eplir á lífii, er Lýsimnus hjet, svo og einn 
af sonum Pterelausar, sá er Everes er nefndur. 

Elektrýon vildinú hefnasona sinna; selur hann pástjórn- 
ina heima í hendur clóttur sinni og Amfitrýon, og lofaði Amfi- 
trýon, að gefa honum clóttur sína, ef sjer gengi vel ferð sín. 

Elektrýon fór, og vann Tafeyínga; hvarf síðan heim apt- 
ur, og hafði með sjer hjarðir sínar. Gekk Amfitrýon páímóti 
honum, og vildi fagna honum; en nú hljóp kýr ein út úr 
nautahópnum, og vildi Amfitrýon snúa kúnni við, og kastaði 
kylfu eptir henni, en kylfan lenti í Elektrýon, og fjell hann 
pegar örendur til jarðar. 

Amfitrýon gjörði petta að vísu óviljandi, en lýðurinn lagði 
pó ópokkct á hann pcir fyrir; varð hann pví cið fara af lancli 
brott, og varð nú Stenelus, bróðir Elektrýons, konúngur í Mýsenu. 

Amfitrýon ftýði norður til Þebuborgar í Boiótafylki (i Mið- 
grikklandi), og fylgdi Alkmena honum. Þá var Kreon Me- 
noikevsson konúngur í Þebuborg; hann tók vel við peim Am- 
fitrýon og Alkmenu, og Ijet pau hjá sjer vera. En nú er pess 
getiö, að Alkmena vildi eigi giptast Amfitrýon, nema hann 
hefndi brœðra hennar, og fengi unnið Fjarbyggja. 

Amfitrýon gjörði nú samband við Kefalus Deionevsson og 
aðra höfðíngja, er voru í grend við Þtbuborg; fór síðaní móti 
Fjarbyggjum og vann pá, og gaf bandamönnum sínum eyjctr 
pœr, er hann vann, og var ein af peim síðan kölluð Kefalsey 
(eða Kcfallenia eða Kefallónía) af nafni Kefatusar konúngs. 

Nú víkur sögunni til Júppíters uppheimaguðs. Meðan Am- 
fitrýon var í herferðinni móti Fjarbyggjum, er 2jess gatið, að 
Júppíter tók á sig mynd Amfilrýons, kom til AUtmenu, er sat 
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Ieggja aö lýðnum með bænum sínum yzt uti á sand- 

6.___ 
hcima í Þdmborg, og œtlaði AUtmena, að A?nfitrýon vœri nú 
aptur heim hominn. Jiippíter samrehti Alhmenu, og er sagt, 
að hann hafi pá gjört prjá daga að einni nóttu, svo að hann 
matti pví betur njóta samvista við AJhmcnu. Síðan, er stund- 
ir liðu fram, og Amfitrýon var sjálfur aptur heim ltominn, er 
pcss getið, að Albnena 'gehh mcð tvo púnga, annan af vöklum 
Júppíters, en annan af völdum Amfitrýons, er nu var orðinn 
?naður hennar. Þá er sá dagur hom, er sá púnginn shyldi 
fœðast, er var af völdum Júppíters, birti Júppiter öllurn 
guðum og gyðfjum í uppheimum, að pann dag mundi sá mað- 
ur fœðast af œtt sinni, er verða mundi yfirmaður allra ná- 
búa sinna. Júnó drottníng hvaðst efa, að svo vœri, sem Jiipp- 
íter sagði, og hvaðst eigi trúa pví, nema Júppíter ynni eið að 
pví, svo að eigi mœtti rjúfast. Júppíter vann eiðinn, og sór 
við Stýgá í undirheimum, en jafnshjótt, sem Júppíter hafði eið- 
inn unnið, fór Júnó niður til jarðar, og hom til Argverja- 
borgar; par var pá Nihippa Pclopsdóttir, hona Stenelusar, föð- 
urbróður Amfitrýons, óljett, og var petta enn sjöundi mánuð- 
ur hennar, en Júnó liraðaði svo fœðíngu fóstursins, að barnið 
jœddist pegar enn sama dag, en pað var sveinbarn, og var sá 
sveinn hallaður Evrystevs; en aptur aptraði Júnó svo fæðíngu 
Alhmenu, að liún varð eigi Ijettari pann dag. Síðan hvarf 
Júnó aptur til uppheima, og mœlti við Jáppíter: nú er súhetja 
fœdd, er ráða skal fyrir Argverjum; pað er Evrystevs so?i- 
ur Stenelusar, Persevssonar, sonar pins. 

Júppiter fehh eigi eið sinn aptur tehið, nje hefnt sínáJúnó, 
og var honum nú svo gramt í geði, cið hann tóh dóttur sína 
Shaðscmd (eða Ate), og hastaði henni af liimni niður, og hvað 
liana aldri shyldu aptur til himins hverfa; síðan hefiir húnfarið 
um meðal manna, og orðið mcirgs meins valdandi. 

Af Atkmenu er pað að segja, að pci er hún varð Ijettari, 
fœddi hún tvo sveina; var annarr hallaður Herhúles, og var 
sá sonur Júppíters, en hinn var Ifíhles hallaður, og var hann 
sonur Amfitrýons. 

Brátt, varð pcið bert, hvorr brœðranna var sonur Júppí- 
ters. Meðan Herhúdes lá í vöggu, sendi Júnó liöggorma tvo að 
fyrirfara honum, en barnið tóh í höggormana og hreisti pá lil 
dauðs. Einhverju sinni var pað, að Júppíter sá, að Júnósvaf; 
tóh hctnn pá Herhúdes, og Icigði liann á brjóst Júnóar, en er 
barnið tóh að sjúga, vahnaði Júnó, og varpaði sveininum brott; 
liruhhu pá dropar úr brjósti Júnóar, og varð par af mjólhur- 
brautin, er guðirnir gengu, pá er peir fóru milli himins og 
jarðar. 

Þá er Ilerhides óx upp, og liafði aldur til, Ijet Júppíter 
Merkúríus sendigoð fara með hann til Línusar söngvara Apoll- 



6 Fyrri bókiu, fyrsta brjef. 

inum12. Einhver rödd13 hljómar optlega umeyra mitt, er nú er 

G—7. 

onssoncir, og Keirons lœknis Kronussonar, og skyldu þeir kenna 
honum pað, er úngum kappaefnum byrjaði að nema. Síðar, 
þá er Herltúles fœrðist af bernsltuslteiði, er þess get-ið, að hann 
hafi gengið brott fráöðrum mönnum, og sezt á gatnamót; þar 
komu til hans konur tvœr, önnur fögur og ásjáleg, og vildi sú 
leiða hann til munaðar og unaðsemda; hin var óásjálegri, og 
sýndi honum fram á ýmsar torfœrur ci lífsleið hans. Fyrri 
konan á cið jartegna munaðargirnd, en en síðari sanna mann- 
dáð; Herkúles fylgdi enni síðari. 

Júnó var aJdri áhyggjulaus um Herkúles; hún bljes og 
Amfitrýó ótta í brjóst; var hann hrceddur um, að sjer muncli 
standci einhver ólieill af Herltúlesi, og sendi hann fyrir því til 
brœðrúngs síns, Evrystevs í Mýsenu, en Evrystevs sendi liann 
ýmsar forsendíngar, og Jagði fyrir hann enar mestu þrautir, 
er síðan hafa gjört hann ágœtara en flestar aðrctr, ef eigi allar 
aðrar hetjur í fornöld. Aður en Herkúles tók að leysaafhendi 
þrautir sínar, er þess getið, að hann hafi snúið sjer til vefrjett- 
arinnar í Delfum, og að vefrjettin hafi sagt honum, að honum 
byrjaði að leysa af hendi tólf þrautir eptir boði Evrystevs, og 
að hann mundi síðan ódauðlegt nafn hljóta. Þessar tólf þrautir 
Herkúlesar voru, 1, að vinnci Ijónið við Nemeu (í Argverja- 
fylki); 2, að vinna orminn i Lernuvatni við Argverjaborg; 3, 
að vinna villigöltinn á Erýmantsfjalli í Arkadafylki; 4, að ná 
enum gullhyrnda hirti, er var á Menelciusfjalli í Lakverjafylki, 
enhjörtur sávar helgaður Díönu veiðigyðju; 5, ciðstökkva brotl 
enum eirklóuðu og eirnefjuðu fuglum við Stymfalsvatn í Arka- 
dafylki; 6,að ná belti Hippólýtu Bogkvennadrottníngar (eða 
Amazónadrottníngar); 7, aðhreinsa nautahús Agíasar Elismanna- 
konúngs (á Pelopsey), en í nautahxisi þessu höfðu gengið þrjár 
þúsundir nciuta í þrjct tigu vetra, og húsið alclri verið hreinsað 
allan þann tíma; 8, að vinna enn elclfnýsanda graðúng á Krít- 
ey; 9, að ná enum mannœtu hestum Díómedesar Bistónakon- 

i2) sandur er lijer kallað svið það, er skilmíngamenn Jjeku 
á, en svo var það svið kallað, af því að sandur var á því 
hafður, svo að blóðið hyrfi því betur, þar er menn skilmdust, 
svo og til þess, að óhálla vœri. Af þessum stað þykir sjá mega, 
að skilmtngamenn, er vildu fá Iaus?i, hafi gengið yztútásancl- 
inn, þar að, er lýðurinn sat, og beðið sjer þar lausnar. 

13j rödd. Hórazíus talar hjer um eins konar rödd (eða 
andlega veru), er gefur honum góðar bendíngar; svo talar hinn 
mikli gríski spekíngur Sókrates opt um eins konar rödd eða 
andlega veru, er optlcga gaf honum bendíngar, og einkum latti 
haim opt, ef það var eitthvað eigi gott, erha?m hafði í hyggju 
að gjöra. 
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lireint14 orðið; vertu svo hygginn, segir röddin, að leysa hest 

7—8._ 

úngs í Þráklandi; 10, að vinna enn þrzhöfðaða þurs Gerýon 
Krýsaorsson; 11, að ná gulleplum Vestureyjadísa; 12, að ná 
hundinum Serberus ur undirheimum. 

Auli þessara tóJf þrauta, er Ilerkúles leysti af hendi eptir 
boði Evrystevs konúngs, vann hann og ýmsar aðrar þrautir af 
eiginni hvöt; liann frelsaði Ilesíónu Laómedonsdóttur Tróju- 
mannakonúngs frá sœskrimsli einu, er skyldi fyrirfara henni; 
hann vann risann Anteus Jarðarson í I/tbýu, og enn grimma 
Búsíris Egiptalandslwnúng, og enn enn eldspýjanda Kalcus, er 
bjó í Italalandi, þar er Ilómaborg var síðar gjör; liann fekk 
og frelsað Alsestu Peliasdóttur, er hafði látið líf sitt fyrir mann 
sinn, Aðmetus Ferumannalconúng Feresson (í Þessalalandi), og 
leiddi hana aptur frá undirheimum upp í mannhcima. Her- 
kúles frelsaði og Prómetevs Japetsson jötuns; Prómetevs hafði 
náð eldi af himnum uppi hjá guðunum, og haft hann með sjer 
á jörð niður til mannheima; fyrirþessa sök var hann negldur 
á Kákasfjall í Austurhcimi, og kroppaði gammur cinn lifur 
hans um daga, en það, cr gammurinn át, meðan dagur entist, 
óx aptur um nœtur. Gamm þe?ma skaut Herkúles, og leystist 
Prómetevs svo úr nauðum sínum. Enn er þess getið, að fyrr 
meir hafi Norðurálfan og Suðurálfan verið áfastar að vestan, 
og eið eitt legið milli; eið þetta rauf Ilerkúles eitt sinn, og 
reisti tvo stólpa á berg þau, er stóðu sitt hvorum niegin við 
eð nýja sund, Kalpa að norðanverðu, en Abýjla að sunnanverðu; 
stólpar þessir voru síðan kallaðir Herkúlesslólpar, og sundið 
llerkúlessund, en sund þetta er og kallað öðrum nöfnum Gades- 
sund, eða Gíbraltarsund, eða Njörfasund. Enn er í foríium sög- 
um sagt frá ýmsum afreksverkum Hcrkúlesar, þótt þeirra sje 
eigi hjer getið. 

Herkúles var tvílcvœntur; fyrst átti hann Megöru Kreons- 
dóttur Þebverjalconúngs; með henni átti hann sjö börn, en 
Júnó uppheimadrottníng gjörði hann eitt sinn svo óðan, að 
hann drap konu sína og börnin öll. Síðan átti Herkúles Deian- 
eiru Oinevsdóttur, KaJýdonsmannakoniings. Deianeira var áður 
lofuð Akelóus fljótsguði í útnorðurlilut Miðgrikklands; Ilerkúles 
vann Akelóus, hjelt síðan með Deianeiru heimlciðis til Tirynþs- 
borgar í Argverjafylki, en er hann kom austur að Evenus- 
fljóti, er rann um útnorðurhlut Vestlókrafyllcis og land- 
suðurhlut Etótafylkis, bað hann Nessus risa, er bjó við Even- 
usfíjót, og flutti menn yfir fljótið, að bera Deianeiru yfir; en cr 
Ntssus kom yfir fljótið, vildi hann nauðga Deianeiru; kallaði 

14j hreint. Hórazíus segir hjer, að eyra sitt sje hreint 
orðið, og kemst hann svo að orði, af því að hann þykist nú 
leggja eyru sín við því cinu, er gott er. 
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þinn, er fárinn er að eldast, frá vagni þínurn í tækan tíma, 

7.__ 

hún pá yfir fljótið til Herkiílesar, og bað hann hjálpa sjer. 
Herkiiles skaut örum af boga sínum á Nessus; hafði örumpeim 
verið dýft í blóð ormsins í Lernuvatni, og voru rammeitraðar, 
en er Nessus sá fyrir dauða sinn, feklc liann Deianeiru nokkuð 
af blóði sínu; sagði Nessus, að ef Deianeira riði blóði pvi í 
kyrtil, er Herkúles gengi í, mundi hún fá pví varnað, að hann 
hneigðist til ástar við aðrar konur en sjálfa hana. 

Nú er pess getið, að Herkúles var einhverju sinni á ferð 
austur í Evboiu, er liggur austur undan Miðgrikklandi; liann 
kom. til Evrýtusar, er varkonúngur í Oikalsborg par á eynni; 
Evrýtus átti dóttur pá, er fóla hjet; Herkúles fekk ástarhug á 
henni, og bað hennar; en Evrýtus vildi eigi gefa honum hana. 
Fór Herkúles pá brott frá Evrýtusi og hugði á hefnd. Siðan 
cr pess getið, að lfitus, sonur Evrýtusar, fór að leita hesta, 
er honum liöfðu horfið, eða, eptir pví sem aðrir segja, nauta, 
er horfið höfðu föður hans; kom Ifitus pá til Herk-úlesar, og 
drap Herkúles hann. Petta pótti níðíngsverk, og kom fyrirpá 
sök sjúkleikur nokkurr yfir Herkúles, og sagði vefrjett honum, að 
hann mœtti eigi heill verða, nerna hann yrði mansali seldur, 
og pjónaði emhverjum manni prjá vetur. Nú. var Herkúles 
seldur enni sœllífu Lýdadrottníngu, Omfölu Jardansdóttur; par 
sat hann í kvennklœðum, og spann á rokk, og hefir fornum 
frœðimönnum 'pótt petta jartegna, að en mikla hetja skyldi 
lítillœkkast í mannheimum, áður en henni veittist guðleg tign 
í uppheimum. 

Nú er aptur að segja frá Herkúlesi; pá er liann hafði los- 
azt úr ánauðinni lijá Omfölu, fór hann aptur til Evboiu, rjeð 
á Oikalsborg, vann borgina, og drap Evrýtus; fekk liann nú 
náð Iólu, og sendi hana hcini til konu sinnar Deianeiru mcð 
öðrum herteknum konum. , Brátt fekk Dcianeira að vita, að 
Herkúles hafði ástarhug á Iólu; hugsaði Deianeira sjer pá, að 
neyta blóðsins, er Nessus hafði henni gefið, og hún geymt mjög 
vandlega alt til pess tíma. Rauð hún nú kyrtil einn í blóðinu, 
og sendi kyrtilinn til Herkúlesar, og bað hann piggja kyrtilinn 
og hafa hann, er hannvildi mikið við hafa. Pá cr kyrtillinn 
kom til Herkúlesar, var að pví komið, að Herkúles skyldi fórna 
Júppiter uppheimaguði fyrir sigur pann, er hann hafði unnið 
yfir Evrýtusi; varð Ilerkúles glaður mjög,erhann sá kyrtilinn, 
og fór pegar í hann; var nautunum nú slátrað og kveykt í 
fórninni, og leggur pegar logann af fórninni til himna, ennú 
verður Herkúles pess varr, að kyrtillinn límist að lioldi lians, 
og að sárir verkir lœsa sig með enum mestum harmkvœlum um 
allan líkam hans; petta voru áhrif blóðsins úr orminum i 
Lernuvatni. Pá er Deianeira, kona Herkúlesar, fekk að vita, 
hver áhrif sendíng hennar hafði haft, tók hún svo mikinnharm, 
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að honum hlekkist eigi á að lokunum, og taki mikillega að mása, 

og verði svo að athlægi. Iljer af kemur það, að eg legg nú 

niður kveðskap og annað leikfáng, og gref vandlega eptir, hvað 

satt er og sæmilegt, og gef mig allan við því, og legg niðurhjá 

mjer vmsa muni15, er eg megi síðar til taka. 

2, En svo að þú nú eigi þurflr að spyrja, hverr sá leiðtogi er, 

er eg fylgi, eða hvert þaðhúsgoð16 er, er eg hefi mjer tilvarð- 

veizlu, þá er þjer það að segja, að eg hefi eigi skuldbundið mig 

til að vinna eið að orðum nokkurs meistara, heldur berst eg 

sem útlendíngur, hvert sem veðrið hrífur mig. Stundum gjörist 

eg ötull og atorkusamur, og sökk mjer niður í veraldleg málefni, 

gæti sannrar manndáðar, og þjóna henni með harðneskju; stund- 

um hverf eg aptur með launúng að kenníngu Aristipps1T, og 

8—19.__ 

að hún fyrirfór sjer sjádf, en Herla'iJes Ijet flytja sig upp á Oitu- 
fjall, er lá milli Þvtafylkis (eða landsuðurhluts Þessalalands) 
og Fókafyllds; par var Herkúlesi bál biiið, og lauk hann par 
með sjálfviljugum dauða járðneskri tilveru sinni; hvarf skuggi 
hcins til undirheima, en sjálfur rar hann hafinn til hífnna, og 
gekk hann par síðan að eiga Ilebu œskugyðju. 

Hórazíus getur pess hjer, að skilmíngamaður, er lagði nið- 
ur skilmíngar, hafi hengt upp vopn sín í hof Herkúlesar (og 
lielgaÖ honum pau), og hefir hann pað gjört, af pví að Herkúl- 
es var talinn vera eins konar ajlraunaguð. 

15J ýmsir munir, pað er ýmisleg (heimspekileg) pekkzng. 
16J húsgoð. Rómverjar trúðu á marga guði, og var pað 

eitt í trú peirra, að peir œtluðu, að hvert hús eða heimili hefði 
eins konar verndargoð. Hjer er talað um, hverr sá leiðtogi er, 
er Hórazíus fylgir, eða hvert pað húsgoð er, er hann hefir sjer 
til varðveizlu, en pað er með öðrum orðum: hverjum heimspek- 
íngi cða hverjum heimspekíngafiokki hann fylgir. 

1T) Aristippus var frá Sýrenuborg, er lá á norðurströnd 
Afraálfu (eða SuðuráJfumiar), í bygðarlagi pví, er kent var 
við borgina, og kallað Sýrenufylki; pað lá í vestur og útnorð- 
ur frá Marmaríku, par cr nú er hálendið Barka, fyrir austan 
Sýdrujlóa. Aristippus kom til Apenuborgar, meðan Sókrates 
var ci Iífi, og leitaði sarnvista við hann; síðan stofnaði Ari- 
stippus skóla pann, er kendur er við Sýrenu, og hallaður Sýr- 
enuskóli. Aristippus og peir menn, cr hjelclu áfram kenníngu 
hans, kendu, að sœla vœri eð œðsta góðendi lífsins, og að menn 
öðlaðist hana með pví, að leita með hófi unaðsemda peirrar 
stundarinnar, er yfir stœði. 
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reyni að leggja gæði heimsins undir mig, en varast að leggja 

sjálfan mig undir þau. 

3, Svo sem þeim þykir nóttin löng, er vinkona þeirra bregzt, 

og dagurinn þykir þeim lángur, er eiga verk af höndum að inna, 

og svo sem þeim þykir árið seint líða, er enn eru á barnsaldri, 

og eiga enn að búa við harða gæzlu mæðra sinna, svo þykja 

mjer þeir tímarnir seint líða og óþægilega, er hepta von mína 

og fyrirætlun að gánga að því með atorku, er stoðar jafnt fá- 

tækan sem auðgan, ef þess er gætt, en skaðar jafnt únga menn 

sem gamla, ef það er vanrækt. 

4, Nú er eptir, að eg stjórni sjálfum mjer og huggi mig 

með þessum frumfræðum. J>ótt menn hafi eigi svo livassa sjón 

sem Lynsevs18, munu þeir þó eigi þar fyrir vanrækja að hafa 

smyrsl á augu sín, ef þeir eru augnveikir, og eigi mundu menn 

vera ótilleiðanlegir til að varðveita líkami sína fyrir enni hnút- 

óttu handaveiki, þótt þeir geti eigi gjört sjer von urn limastyrk 

ens ósigranlega Glýkons19. Nokkuð má áleiðis komast, þótt skamt 

sje. Ef brjóst vort brennur af ágirnd og aumlegri fjegirni, þá 

eru til orð ogummæli20, er vjer fáum með linað sjúkleik þenna, 

19—34. 

18J Lynsevs sá, er hjer er vm talað, var sonur Afarevs 
Messenumannákonúngs Períeressonar. Lynsevs var einn af Ar- 
góarförum, eða köppum peim, er voru í för með Jason Esons- 
syni Pessalakonúngs, pá er hann fór á skipinu Argó austur 
til Kolklands, að scelcja gullgœruna af hrút peirra systldna, 
Frixusar og Hellu. Lynsevs pessi er éinkum nafnfrœgur orðinn 
fyrir hvassa sjón sína, og pví var hann stafnbyggi (proreta) á 
Argó, og skyldi liann hafa gœtur á, hvað fyrir bœri. Pess er 
og getið, að Lynsevs pessi hafi sjeð í jörð niður, og œtla sumir 
pað jartegna skulu, að hann hafi fyrr en aðrir menn (á Grikk- 
landi) fundið málma í jörðu niðri. Æfilok Lynsevs urðu pau, 
eptir pví sem swnir segja, að hann barðist með bróður sínum 
Idasi við pá frœndur peirra, Kastor og Pollúx, og fjell Lynsevs 
fyrir Pollúx, en ídas feldi Kastor. 

19J Glýkon sá, er hjer er um talað, var ágœtur afirauna- 
maður í Pergamsborg í Tevprantsfylki (í Aslandi); hann var uppi 
um sama leyti sem Hórazíus. 

20) orð og ummœli. I fornumbókum Grikkja og Eómverja 
er eigi sjaldan talað um eins konar galdra og töfraumœli, og 
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og losað oss við mikinn hlut veiki þessar. Ef lofgirni svellur í 

hrjósti þínu, þá eru til nokkur þau friðþægíngarmeðöl21, er þig 

munu hressa mega, þá er þú hefir blaðið22 þrysvar23 lesið af 

hreinum hng, Engi öfundsjúkur maður, engi reiðigjarn maður, 

engi dáðleysíngi, engi ofdrykkjumaður eða kvennafarsmaður er 

svo ósveigjanlegur, að hann fái eigi mýkzt, ef hann að eins ljær 

mentnninni þólinmóðlega eyra sitt. 

5, það er dygð, að sneiða hjá lesti, og upphaf speki að 

hafa losazt við heimskn. Vjer sjáum, hve mikið vjer leggjum 

á oss á sálu og líkam, að vjerfáim það forðazt, er vjer hyggjum 

mest böl vera, en það eru litlir fjármunir og vanvirðuleg 

embættasynjan24. Menn fara ótrauðir í kaupferðir yzt út í Ind- 

35—45. 

ccthtðu menn, að með slikum orðum og ummœhnn mœtti grœða 
Ukamlegar meinsemdir; svo er t. a. m. sagt hjá Kató eldra í 
Akuryrkjubók hans, 160. kapítula, að ef limur ferr úr liði, eða 
bein brotnar, skuU við hafa ýms orð, t. a. m. ista, pista, sista, 
og fleira pvi um Ukt. Svo sem menn nú hafa ýms orð og um- 

mœli, er grœða meinsemdir líkamans, svo vill Hórazius segja, 
að til sje orð og ummœli, er með megi grœða meinsemdir 
sálarinnar, en þessi orð og ummœli eru heilsusamlegar lcenn- 

íngar heimspekinnar. 
21) friðþœgíngarmeðal. Það var trúa manna, að ýms- 

ar meinsemdir, hvort sem voru á sálu eða líkam, kœmi af þvi, 
að einhverr guð, eða einhverjir af guðunum vœri reiðir manni; 
var þá helzt til lírrœða, að blíðka þann guð, eða þá guði, er 
reiðir voru, á einhvern hátt, t. a. m. með fórnum, eða einhverj- 

um ummœlum. Friðþœgingarmeðöl þau, er Ilórazius talar hjer 
um, cru hoUar kenníngar lieimspekinnar. 

22) blað. Orð þetta hefir llórazíus hjer að einu leytinuum 
eins konar blað með einhvcrjum tÖfraummœlum á, og að öðru 
leytinu um kenníngar heimspekinnar. 

2S) þrysvar. Talan þrír hefir jafnan þótt merkileg; svo 
hafa fornir heimspekíngar t. a. m. teldð fram, að sú tala vceri 
allra talna fullkojmiust, og að við ])á tölu vœri alt bundið, af 
því að him hefði í sjer upphaf og miðju og enda hvers hlutar. 
Hjer er talað um að iesa blað þrysvar, ef lirífa skal. Varró 
enn fróði talar og um í Akuryrkjubók sinni, 1. þœtti, 2. kap., 
þar er hann talar um að lœkna fótaveiki, að hafa upp einhvers 
konar bœnarorð þrysvar níu sinnum. Hjá oss er í öðru sam- 

bandi talað um þrysvar tuttugu og sjö. 
24j emb œttasynj an. Hjer er taJað um, að óþœgilegt 
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land25, að þeir fái lijá fátæki sneitt, og sknnda yfir haf, kletta 

og eldsvoða; en er þá eigi betra, að nema og fræðast, og trúa 

þeim, er betur veit, að eigi fari svo, að mcnn leggi hug á það, 

er þeir af fákænsku sinni dást aðogæskja? Hverr sá, er gjarna 

berst í sveitum úti og á gatnamótum, skyldi drepa hendi við 

krýníngu í enum miklu ólympsku leikum26, ef hann geturgjört 

45—51. 

þykir, ef mönnum er synjað um embcetti, og er að tiltölu miklu 
opt-ar um það talað hjá Rómverjum, en hjá oss, en pað kemur 
til af pví, að cmbœtti voru nœsta fá hjá Rómverjum, en veit- 
íng eigi bundin við neitt tiltekið nám eða nein álcveðin próf, 
sem lijá oss, heldur að eins við ákveðinn aldur, óflekkað mann- 
orð, og fteira því um lílct; svo er og aðgœtgnda, að embœtti 
voru hjá Rómverjum veitt á allsherjar píngum, par er megin- 
hlutur alþýðunnar átti atkvœðarjett, ogpóttu alpýðu eigisjaldan 
mislagðar hendur við veitíngarnar. 

2'j Indland, eð alkunna mikla pjóðland í Austurheimi; 
pað liggur syðst á meginhlut Austurálfunnar, og liggur að pví 
Arabahaf og Fersland að vestanverðu, Kínverjaríki að norðan- 
verðu, Kínlandshaf að austan, og lítill hlutur Kínlandshafs og 
austurhlutur Jndlandshafs að sunnan. Indland liggur nœr 
81 jarðstigi austar en Island, og nœr 29 jarðstigum sunnar 
en pað; en pað af landinu, er gengur lengst í suður, er 
suðurhlutur Malœjaskaga, og gengur hann nálega suður undir 
Miðjarðarbaug. Frá lndlandi fengu menn í fornöld eins konar 
litarefni,er kallað var Indlands litur, ci latínu Indicum;par 
af er komið orðið indigó (sama sem blásteinn eða blákkusteinn) 
hjá oss. 

2íj enir miklu ólympsku leikar. Ólympsvölhir (eða Ólympía) 
var völlur einn eða sljetta, er 1á norðan til við Alfeusjljót, skamt 
frá Físuborg, í bygðarlaginu Elis, í útnorðurhlut Felopseyjar; 
par var lundur einn heilcigur, er Altislunclur hjet; par var og 
hof ens ólympska Sevs. A pessum stað voru haldnir enir ó- 
hympsku leikar, og er mœlt, að Ilerkúles hafi pá stofnað; síð in 
lögðust leikar pessir niður, en voru upp teknir af nýju prern 
hundruðum vetra eptir niðurbrot Trójubörgar; gjörði það maður 
nokkurr, er Ifítus hjet, og lÖggjafi Spartverja, Lýkúrgus. Leik- 
arnir voru halclnir fjórða hvert ár, fimm daga senn; peir voru 
haldnir í nautablótsmánuði (exaToppatwv), en sá mánuður var 
enn fyrsti mánuður ársins hjá Apenumönnum, og hófst nokkuru 
fyrir miðjan júlímánuð eþtir voru tímatali. 

Leikarnir voru ýmislegir, og voru enar helztu tegundir 
peirra, l,kapphlaup; 2,glíma; 3, hnefáleikur; 4, kringlukast, 
og var kríngla sú, er kastað vcir, úr steini eða járni; 5, stöklc- 
ur, og stukku menn með þung bhjlóð í liöndum; 6, spjótvarp; 
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sjer von um ena þægilegu pálmviðargrein2*, og á kost á að fá 

hana, og þurfa þó lítið fyrir að hafa? 

6, Silfrið er minna vert en gullið, og gullið minna vert 

en góðir mannkostir. Bræður, bræður, fyrst er að leita fjár, 

en síðan góðra mannkosta, er fjeð er fengið; þetta er kent 

í hvelfigöngunum28, frá efstu göngunum til enna neðstu; þetta 

er haft upp fyrir úngum mönnum og gömlum29, er liafa 

50—56.___ 
7, kappreið; 8, kappakstur, og voru ýmist tveir hestar eða fjór- 

ir fyrir vagn beittir. Sá, er hestana átti, fekk sigurlaunin, 
en eigi sá, er hestinum reið eða á vagninum ók. Pað var og 
stundum, að hesteigandinn var fjarstaddur, og stundum var 
það kona. 

Þeir menn, er sigur fengu í leikum þessum, voru krýndir 
sigursveig, og var sveigur sá gjörr af blöðum villismjörviðar 
þess, er óx í Altislundi; þeim var og gefin pálmviðargrein í 
hœgri liönd, og þótti það einhver en mesta sœmd, að hljóta slík- 

an sigur, og voru sigurvegurunum hátíðir haldnar, fyrst í Ó- 
1/ympíu sjáJfri, og síðan heima, erþeir voru lieim komnir;þeim 
voru og reistar Hkneskjur, og lofkvœði um þá kveðin, líkt sem 
dráipur um Norðurlandakonúnga í fornöld; œttborg eða œtt- 
jörð þeirra þótti og hafa mikinn sóma af þeim, og veitti þeim 
ena mestu virðíng og rjettindi fram yfir aðra menn. 

Frá ár. 776 höfðu menn skrá, er nöfn þeirra manna voru 
á rituð, er sigur unnu í enum ólympsku leikum, og töldu menn 
síðar timann bœði eptir ólympskum áradeildum (oiympiadas), og 
eptir sigri þeirra manna, er sigur unnu í leikunum, á líkan 
hátt, sem áratal var miðað við rœðismensku manna hjá Eóm- 

verjum, og við fœðíng Krists hjá oss. 
21) pálmvið argrein. í nœstu skýríngu hjer á undan er 

þess getið, að þeir menn, er sigur hJutu í enum óJympsJm Jeik- 
um, fengu sigursveig á Jiöfuð, og páJmviðargrein að au\ú í ena 
Jiœgri Jiönd. 

28) hv eJfig ö ng. Af ýmsum frásÖgnum þyJiir ráða mega, 
að á JandnorðurJiJut Jiöfuðtorgsins í Rómi hafi verið þrenn hveffi- 
göng (eða göng með JiveJfíngu yfir; á lat. jani); þar Jiöfðu 
penníngaJiaupmenn (eða oJiurmenn) byggistöðu sína, og getur 
Hórazíus hjer um Jtenníng sHJtra manna. 

29) íingir menn og gamJir. FJestir œtia, að hjer sje taJað 
um únga menn eða vngJínga, er fara í skóJa, til að nema reiJtn- 

íngsJist og fleira því um likt, og gjörir Hórazíus Jijer ráð fyrir, 
að jafnvel gamJir menn sje með, og á það að sýna, Jive ant 
mönnum var aJment um að verða vel að sjer í reikníngi, en 
reiJtníngslistin þyJtir nytsamleg ment til varðveizlu efna sinna 
og aukníngar þeirra. 
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stokk30 sinn ogspjald31 hengd á vinstra arm sjer, ogþeir liafaþað 

npp aptur. I>ótt vjer hafim hugarþrek til að bera, og sjeim vandaðir 

í siðferði voru og vel máli farnir, og trúir og dyggvir, verðum vjer 

þó taldir meðal alþýðumanna, ef oss vantar sex sjö þúsundir í að 

eiga fjögur hundruð þúsunda sjöskildínga32; en er úngir sveinar 

56—59. 

30) stolclm r. Flestir œtla, að lijer sje talað um eins konar 
stókka eða öskjur, er menn höfðu reihnisteina eða reilmipenn- 
ínga í; samanb. nœstu skýríng hjer á undan. 

31) spjald, það er reikníngsspjald. 
32) sj ösk iIdíngur. Bómverjar höfðu eins konar penninga- 

mynd, er þeir kÖlluðu einíng eða einpenníng (á Jat. as, 

en það orð er skyJt enu grísJca orði s 1$, þ. e. heis, er merkir 
einn að voru máJi); einpenníngur þessi var nokkuru minni, en 
þrír skiidíngar eptir voru penníngatáJi, eða með öðrum orðum, 
lítið meira en tveir skiJdíngar og fjórir fimtu hlutir skiJdíngs. 
Af tíu einpenníngum myndaibist aptur Önnur penníngamynd, 
er köJiuð var tíeiníngur (á Jat. denarius, af deni: tíu 
í hverjum, og as: einíngur eða einpenníngur); típenníngur var 
jafn 28 skiJdíngum eptir vorum penníngum eða Jítið meira. 
Tíeiníng var skipt í tvent, og var heiftin lwiJuð fimmein- 
íngur (á Jat. qv inarius, af qvin i: fimm í hverjnm, og as: 
einpenníngur), og var fimmeiníngur jafn fjórtán skildíngum að 
voru penníngataii, eða Jítið meira. Enn var fmimeiníng skipt í 
tvo hJuti, og var heJmíngurinn lcaJJaður sestertius á Jatínu 
(af sesqvi-: háifur, og tertius: enn þriðji); var sú penn- 
íngamynd jöfn háifum þriðja einpenn/ng, eða Jítið citt meira 
en sjö skild/ngar hjá oss, og er hún hjer kÖJIuð sj ö s li iJdingu r. 

Rómverjar höfðu fyrst framan af enga pennínga, en greiddu 
það, er greiða skyidi, með lifandi skepnum, t. a. m. nautum 
og sauðum. Siðan var gjaideyrir þeirra eir eða koparr, og 
var það vegið, er greitt var, og taiið eptir pundum, en pund- 
ið var kallað libra, cða pondo, eða as. Sumir segja, að 
Servius TúJJius, er var enn sjetti Iwnúngur Jlómverja (frá ár. 
578 tiJ árs. 534), hafi fyrstur mótað pennmga af eiri; aðrir œtla, 
að það hafi eigi verið gjört fyrr en á stjórnarárum tímenninga 
(ár. 451 til árs. 449). SiJfurpenníngar voru fyrst mótaðir ár. 
269, og voru þá við hafðar þœr þrjár penníngamyndir, er hjer 
voru áður nefndar, tíeiníngar, fimmeiníngar, og hálfir fimmein- 
íngar eða sjöskiJdíngar, og var sjösldJdíngurinn sú pennínga- 
myndin, er optast var eptir talið, og það jafnveJ, þótt talað 
vœri um milcið fje. Hjer er taJað um fjögur hundruð þúsunda 
sjöskiJdínga, en það er sú fjáreign, er þurfti á dögum Hóra- 
zíusar til að geta verið í riddarastjetthjá Iiómverjum\ það eru 
nœr þrír tigir þúsunda ríJcisdala eptir voru penníngatali, eða, ef 
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leika sjer33, segja þeir: þú skalt vera konúngur84, ef þú breytír 

rjéttlega. J>að sje eirveggur vorr, að vera oss einskis ills með- 

vitandi, og þurfa eigi að blikna fyrir nokkura sök. Segðu mjer, 

kunníngi: hvort er betra, lögmál Róssíusar35, eða ummæli enna 

úngu sveina, er veita þeim konúngdóminn, er breyta rjettlega, 

þessi ummæli, er enir karlmannlegu Kúríar og Kamillar36 böfðu 

59—64. 

gjörr slcal á hveða, 29,442 ríkisdálir og 93 skildíngar, eptir því 
sem sumum reiknast; en ráðherrar hjá Jlómverjum skyldu eiga 
háJfu meira, eða nœr sex tigu þusunda ríkisdala að voru 
penníngatali. 

33) en er úngir sveinar Jeika sjer, osfrv. Hórazíusi þykir 
úngum sveinum fara betur, er þeir leiJta sjer, en fullorðnum 
mönnum ferr í breytni þeirra. 

34) þu slcaJt vera konúngur, ef osfrv. Sumir œtJa, að orð 
þessi sje tekin úr einhverjum áhveðnum Jeik, en þó vita menn 
það eigi með neinni vissu. 

35) lögmál Róssiusar. I JeiJchúsum Grikkja var eins Jcon- 
ar svið miJJi Jeiksviðsins sjcdfs og áhorfandanna; á sviði þessu 
var dansmannalloJdinum (eða söngmannajloJilinum) œtJað að 
stancla, er dansa skyJdi (eða sýngja), og því var svið það JcaJl- 
að danssvið eða dansmannasvið (eða söngsvið, eða söngmanna- 
svið;á grísJcu: OpX'/JcTTpa, þ. e. orchcstra, af Opxsíuífat, þ. e. orcheisþæ: 

að dansa). Rómverjar notuðu eigi þetta dansmannasvið (eða 
söngmannasvið) ásamaJiátt, sem Grikkir, og ár. 194 fyr. Kristsb. 
er pess getið, að ráðherrarnir fengu dansmannasviðið til að 
sitja í. Róssíus sá, er Jijer er um taJað, hjet öJJurn nöfnum 
Lúsíus Róssíus Ótó; Jiann var aJþýðustjóri ár. 67 fyr. Kristsb., 
og bar liann þá fram nýmœJi það, að riddarar sJtyJdi Jictfa sœti 
sín í leiJiliúsinu í fjórtán sœtaröðum þeim, er nœstar voru ráð- 
herrasœtunum (eða dansmannasviðinu), en tilþess að vera ridd- 
arar, þurftu menn, se?n áður cr sagt, að eiga að minsta kosti 
400,000 sjöskiidínga (eða náJega þrjá tigu þúsunda ríJtisdaJá), 
og nefnir Hórazíus þetta lagaboð Jijer, af þvi að Jionum þyk'ir 
það sýna, að fje er talið nauðsynJegt til þess, að geta Jcomizt 
til töluvei'ðra metorða. 1 

36) a, Peir Kúríar og KamiJJar, það eru sJíkir menn, sem 
þeir Maníus Kúríus tanni (eða dentatus) og MarJcus Fúrius 
KamiJJus voru. 

b, Maníus Kúríus tanni var einn af enum mikJu ágœtis- 
?nön?iuni Rómverja í fornöJd, og er Jxann, og þeir KamiJJus hjer 
nefndir, sem optar, til dœmis um, JivíJíkir Rómverjar fyrrum 
voru. Kúríus tanni var þrysvar rœðismaður, eð fyrsta sinn 
ár. 290 fyr. Kristsbog va?m hann þá Samna og Saba (eða 
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fyrir munni sjer? Ilvort rœðnr sá ]vjer betnr, er ræður þjer að 

64—65. 

SaMna). Nókkuru síðar átti hann og við Liika (eða Lúkana), 
og sigraði þá. Ar 275 var Kúríus rœðismaður annað smn • 
barðist hann þái við enn nafnkenda Pyrrus Epírusmannakon- 
úng, og vann liann í miklum bardaga við borg þd í Samna- 
fytki (eða Ilirpafylki), er óheillaborg (Maleventum) var kölluð, en 
eptir sigur þenna var breytt nafni borgarinnar, og hún köll- 
uð Heillaborg (Beneventnm). Arið 274 var Kúrius rœðismaður eð 
þriðia sinn; citti hann þd enn í höggi við Samna og Lúka, 
svo og við Brútta. 

Kúríus var míkill hófsemdarmaður og sparneytinn mjög; 
er þess getið, að Samnar gáfu sig undir vernd hans, þd er 
hann hafði unnið þd, og einhverju sinni var það, að þeir sendu 
menn með aUmikið fje til hans, og œtluðust til, að hann skyldi 
þiggja, en er sendimenn komu, sat Kúríus við arin sinn, og 
segja sumir, að hann hafi matreitt sjer róur, en aðrir, að liann 
hafi matazt, þar, og borðað af Utilli trjeskáJ. Nú er sendimenn 
komu með fjeð, og bdðu Kúríus þiggja, kvaðst hann eigi fjár- 
þurfi vera, og bað sendimenn segja samlöndum þeirra, að hann 
viJdi heJdur verct höfðíngi yfir auðgum mönnum, en eiga sjdJf- 
ur auð fjdr, og enn bcið Kúríus senclimenn muna, að hann 
mundi hvoj'ki sigrast lcita í fylkmgu, nje láta fje verða sjer 
að fótakejli. 

Þótt Kúríus vœri slíkur maður, sem nú er sagt, varhann 
þó dkœrður fyrir, að hann hefði dregið undir sig fje ríkisins, 
og er þd mcdt, að hann hafi borið fram blótboJJa einn af trje 
og unnið eið cið, að hann hefði eigi haft neitt heim mcð sjer af 
herfdngi óvinanna, nema boJJa 'þann. Um Kúríus þenna er 
þess enn getið. að hann var með tönnum fœddur, og því feltk 
hcmn viðurnefni þcið, cið hann var tcinni kaJJaður. Hann dó 
dr. 270 fyr. Kristsb. 

c, Markus Fúríus KamiJlus var og einn af enum mestu d- 
gœtismönnum Rómverja í fornöJcl • hann var kjörinn til aJvaJds- 
manns dr. 396 fyr. Kristsb., og vann hann þá Vejaborg í 
EtrúraJancli, en Rómveriar höfðu dður setið um borgina þegar 
í tiu vetur, og fengu eigi unnið hana. Tveim vetrum síðar, 
eða dir. 394, vann KamiUus FaJersborg, er og JdíEtrúralandi, 
og vann hann borg þd fremur með vegJyndi, en hreysti eða 
rdðkœnsku. KamiJJus hafði herbúðir s'/nar fyrir framan borg- 
ina, og fekk Jítið eða ekki að gjört; erþess nú getið, að barna- 
kennari einn, er hafði tiJ Jiemlu syni heJztu manna borgarinn- 
ar, var vanur að gdnga með piJtum sínum út fyrir borgina, 
þeim tiJ skemtunar og lireifíngar. Nú var það einn dag, sem 
optar, að maður þessi gelik út fyrir bœ með piJta sína; fór 
hann þd til herbúða Kamillusar, ocg kvaðst nú hafa selt Falers- 
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afla þjer fjár, 

65—66. 

og það á rjettan hátt, ef þú getur, en annars 

borg í hendur Rómverjum, er liann heföi selt þeim í hendur 
börn þeirra manna, er hefði mest ráð í borginni. Kamillus 
bauð við slíkum glœp, og mœlti við barnakennarann auk onn- 
ars: vjer höfum vopn, eigi móti þeim aldri, er eirt er, þótt 
borgir sje teknar, heldur móti vopnuðum mönnum, og mun eg 
‘þá sigra mcð rómverskum vjelum, en það er með hreysti, her- 
virkjum og vopnum. Því nœst Ijet Kamíllus fletta kennar- 
ann fötum, og binda hendur hans á bak aptur; síðan seldi 
KamiIIus hann í lxendur sveinunum, og Ijet þá aptur með hann 
fara til borgarinnar, og Ijet fá þeim vöndu, er þeir mœtti slá 
hann með, og reka hann svo til borgarinnar. Við þetta breytt- 
ist mjög skap borgarmanna; áður liöfðu þeir verið enir áköf'- 
ustu í vörn sinni móti Rómverjum, en nú gáfust þeir sjálf- 
viljuglega á vald þeirra. 

Nú er þess að geta^ að þá er Kamillus vann Vejaborg (ár 
396), hafði hann lieitið Apolló Delfaguði tíunda lilut lierfámgs- 
ins; fekk þctta hermönnunum mikillar óánœgju, en mál þetta 
lá þó að miklu í þagnargildi, unz lokið var umsátinni um Fal- 
ersborg; þá var mál þetta hafið af nfjju, og fór Kamillus þá 
í utlegð brott frá borginni, og suður til Ilegraborgar (eða Ar- 
deu), en sú borg lá í þeim lilut Latlands ens forna, er Riitúl- 
ar bygðu^ nokkuru norðar en á miðri vesturströnd landsins, en 
er Kamillus var brott farinn frá borginni, var liann útlagur 
gjörr fimtán þúsundum eirs, eða nokkuru minna en fimm hundr- 
uðum ríkisdala eptir voru penningatali. 

Nú er frá því að segja, að í þann tíma (ár 391) sátu enir 
gallnesku Senónar um Klúsíuborg í Etrúralandi; sáu Klúsíumenn 
sitt óvamna, og sendu menn til Róms og báðu ráðið þar full- 
tíngs. Brœður þrír voru sendir til Klúsíuborgar; skyldu þeir 
semja við Gatla fyrir liönd ráðsins og Rómverja, en er eigi 
gekk saman með sendimönnum Rómverja og GÖllum, gengu 
sendimenn í bardaga með KlúsiumÖnnum. Þetta þótti Göltum 
þjóðrjeltarrof, og voru menn sendir til Róms, er skyldu krefja, 
að sendimenn vœri fram seldir. Því var synjað. — Gallar 
hugðu nú að fara til Rómaborgar sjálfrar. Á leiðinni komu 
Rómverjar í móti þeim, þar er Allíufljót rennur í Tíberá, 
nokkuru meira en tvœr mílur fyrir norðan Rómaborg. Iljer 
tólcst orrusta, og biðu Rómvcrjar þar slíkan ósigur, að sá dag- 
nr ársins, er bardagi þessi stóð, en það var enn 18. dagur 
júlímámaðar, var síðan talinn einhverr enn mesti óheilladagur 
hjá Rómverjum (dies Alliensis og Alliensis dies); þó fiýðu fieiri af 
Rómverjum, en fjellu, og fór mestur hlutur fióttamanna vestur 
til Vejaborgar í Etrúralandi, en aðrir heim aptur til Róma- 
borgar. 

9 
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kostar með hverju móti, cr vcrða má, svo að þú getir átt kost 

66—67. 

Pegar eptir bardagann við Alliufljót fóru Gallar til Róms; 
var par lítið um vörn. Margt fólk jhjði víðs vegar brott af 
borginni, en peir menn, er lielzt var nokkurrar varnar af von, 
höfðust við á vígi borgarinnar á Kapítólshœð. Nolckurir aldr- 
aðir höfðíngjar, er hvergi vildu fyrirhopa, settust ái torgið eða 
við hús sín í skrautbúnaði símnn, og biðu pess, er að höndum 
bœri. Gallar rœntu nú borgina, og brendu mikinn hlut henn- 
ar, og drápu hvern mann, er fyrir varð, en víginu náðu þeir 
eigi; hugsuðu þeir sjer þá, að sitja í borginni, unz pcir, er i 
víginu voru, yrði vistalausir, og þröngva þeim svo til upp- 
gjafar. 

Nú er að segja frá Rómverjum, þeim er í Vcjaborg voru; 
peir vildu fulltíngja samborgarmönnum sínum í Rómi, og þótti 
þá helzta úrrœðið, að leita til KamiIIusar í Hegraborg, og var 
hann nú að alveldismanni gjörr. En áður en KamiIIus kom 
til Róms, krepti svo að vígismönnum, að þeir tóku að semja 
við Galla; Gallar voru og eigi ófúsir til samnínga, því að sótt 
var upp komin í her peirra; þá tók og sjálfa vistir að skorta, 
og varð það nú að samníngum með vígismönnum og GöIIum, 
að vígismenn skyldu greiða Göllum þúsund punda gulls; en er 
gullið var vcgið, þóttu Gallar hafa of stór met, og er Róm- 
verjar kœrðu það, er sagt, að Brennus, fyrirliði Galla, hafilagt 
sverð sitt og belti á þá skálina, er metin voru á, og mœlt: 
hverfur hamíngja, er horfmn er sigur (vae \ictb). en nú er mælt, 
að Kamillus hafi að komið í þessi svipan, tekið gullið af vog- 
inni, og gefiið það þjónustumönnum sínum, en boðið Göllum að 
taka vogina og metin, og hafa sig á braut, og enn cr mœlt, 
að Kamillus hafi sagt, að það vœri ættgengt Rómverjum, að 
frelsa œttborg sína með járni, en eigi með gulli. Brcnnus undi 
þcssu illa, og sagði, að sáttmál vœri við sig rofið, en Kamillus 
sagði, að engir samningar hefði verið rjettlega samdir, síðan er 
hann hefði alveldismaður orðið, og kvað hjer alla slíka sammnga 
ónýta. Ljet KamiUus þvínœst menn sínaráðaá Galla, og sigr- 
aði pá, og var hann fyrir því siðan kallaður faðir borgarinn- 
ar og annarr höfundur hennar. A þessa leið segja ýmsir róm- 
verskir sagnaritendur frá viðskilnaði Galla og Rómverja; aðrir 
sagnamenn segja, að Gallar liafi brott farið með gullið, og pyk- 
ir mörgum sú sögn Uklegri. 

Þá er Rómaborg var laus orðin við Galla, þótti borgin all- 
óbyggileg; vildupvímargir, einkum alþýðumenn, flytja sig norð- 
ur til Veja, en höfðingjar stóðu flestir fast í móti fíutníngn- 
um, og var Kamillus fremstur í þeim flokki; var borgin nú af 
nýju við reist, og pótti Kamillus koma þar hvervetna fram, er 
bezt gegndi. 
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á að sitja nærr, til að horfa á enn grátlega kveðskap Púpíus- 

ar3T; eða sá, er hvetur þig öfluglega að rísa frjálslega og ein- 

arðlega upp í móti cnni drambsömu hamíngju, og lagar þig svo, 

að þú fáir það gjört? 

7, Ef Rómalýður38 spyrði mig, livernig á því stendur, að 

eg er eigi svo í dómum mínum, sem hanri, eins og eg geng í 

enum sömu stólpagöngum39, sem hann, og að eg aðhyllist eigi 

það eða forðast, er hann sjálfur ann eða hefir óbeit á, þámundi 

eg svara því40, er varkárr refur svaraði forðum sjúku Ijóni: I>að 

G7—74. 

Ár 389 var Kamillus Itjörinn til alveldismanns eð priÖja 
sinn; vann hann pá Volska, Ehva og Etrúra. Ar 368 var 
hann enn alveldismaönr, eð 4. sinn, og nœsta ár (367) eð 5. 
sinn. Ár 365 dó hann í sjúkdómi, er pá gekk. 

Púpíus J)essi var harmsagnaskáld (eða tragedíuskáld). 
TJm hann er oss eigi annað kunnugt, en að sagt er, að kvœði 
hans liafi haft pau áhrif á áhorfendur, að peir hafi eigi tára 
bundizt, cr pau voru leikin; ogpví er mœlt, aðhann hafisjálf- 
ur sett sjer legtitul, er svo var: Flebunt a m ici et b ene 
noti mortem meam, nam populus in me vivo lacri- 
m atu’st satis, pað er að voru máli: vinir og góbkunníngjar munu 
gráta lát initt, því at) lyfcurinn hefir nógsamlega yfir mjer grátib, meban eg 

lift)a. llórazíus nefnir Púpius hjer til pess að sýna, að auðlegð 
sje eigi svo einkar mikils vcrð, pótt hún jafnvel veiti mönnum 
riddaratign, svo að pcir megi sitja pví framar í leikhúsinu, og 
fái pví betur sjeð slík harmsagnakvœði, sem pau, er Púpíus 
samdi; sumir œtla, að Ilórazíus hafi nefnt Púpíus hjer, af pví 
að honum hafi pótt lítið til hans koma, cn pað verður eigi, að 
minsta kosti með neinni vissu, ráðið af orðum Ilórazíusar. 

38) Jlómalý ður, pað eru Eómverjar, eða með öðrum orð- 
um (samborgarmenn Hórazíusar, eða) peir menn, er Hórazíus 
eiginlega ritaði fyrir. 

39) stólpagöng. Pað var mjög alment hjá Grikkjum og 
Uómverjum, að stólparaðir (eða súlnaraðir) með paki yfir voru 
hafðar umhverfis hof ogönnurhús, einkum pau, er vanda skyldi. 
1 stólparöðum pessum (eða sxilnaröðum) pótti gott til forsœlu, 
er sólskin var og hiti; par pólti og skýli gott, er regn var og 
óveður, og pví voru menn par opt á gángi, og eru slíkar raðir 
fyrir pví kallaðar stólpagöng eða súlnagöng. 

40J Pað, er varkárr refur svaraði o. s. frv. Eð alkunna 
gríska dœmisagnaskáld Esópus, er var uppi á fyrra hlut sjöttu 
aldar jyr. Kristsb., að pví er menn œtla, hefir svo frá sagt í 
einni af dœmisögum sínum (enni 91.), að Ijóneitt, er var orðið 

2* 
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kemur til af því, að förin fæla mig; þau liggja öil að þjer, en 

ekki þeirra frá þjer aptur. Lýðurinn er scm dýr með mörgum 

höfðum, því hvað á eg fyrir rnjer að hafa? eða hverjum á eg 

að fylgja? Sumir hafa allan hug sinn á alþjóðlegum leigíngum41; 

sumir veiða ágjarnár ekkjur með sætahrauði og eplum, og rcyna 

að ná í gamalmcnni, er þeir fái hleypt í dýragerði eða flskitjarn- 

ír42, og enn eru þeir margir, er auka efni sín á huldu okri. En 

látum það nú vera, að sitt geðjist hverjum; en getur þá sami 

maðurinn unað enu sama stundinni leingur? Ef auðmaður segir: 

74—84. 

svo gamaJt, að J)að mátti eigi afla sjcr bjargar með styrkleik 
likams sins, hugsaði sjer, að leita sier bjargar með hyggjuviti 
sínu; gekk pað pá inn í helli einn, lagðist par niður, og Ijczt 
vera sjúkt mjög; komu nú alls konar dýr til Ijónsins, og vildu 
vita, livernig pví liði, en Ijónið tók pau ÖII, og lagði pau að 
munni sjer. Pá er Ijónið hafði svo deytt mörg dýr, sá refur- 
inn, að petta var bragð Ijónsins; gekk hann pá til hellisins, 
par er Ijónið lá, en nam pó staðar fyrir utan hellismunnann, 
og spurði Ijónið, hvernig pví tiði. Ljónið sagði, að sjer liðivel, 
og spUrði pví nœst refmn, hví hann kœmi eigi til sín. Jlefur- 
inn svaraði: eghefði komið inn til pín, ef eg sœi hjer eigi för, 
er öll liggja inn til pín, en ekki peirra út aptur. Með sögu 
pessi hafði Esópus viljað sýna, að vitrir menn vœri nœrfœrnir 
um hættur, er peim vœri búnar, og notar hlórazíus lijer pessa 
sögu Esópusar. 

41) Su m i r liafa állan hug sinn á alþjóðlegum leigíngum (á 
lat.: pars homimim gestit conducere publica). Sumir Œtla, að hjer sje 
einkum talað um pá menn, er tóku skatta ríkisins á leigu, eða 
með öðrum orðum umpámenn, er tóku að sjer að heimta sam- 
an skatta pá, er ríkið átti, og hjeldu skattheimtendur sköttun- 
um sjálfum, en greiddu aptur ríkinu ákveðið gjald af peim eða 
eptir pá; aðrir œtla, að hjer sje og talað um menn, er tóku 
eitthvað annað á leigu, pað er ríkið átti, t. a. m. veiðar í fiski- 
vötnum, eða saltnámur; og enn œtla aðrir, aðhjer sje talað um 
menn, er tókust áhendur ýms störf fyrir ríkið, t. a. m. hofgjörðir. 

42) dýragerði eða fiskitjarnir. I latínunni stendur vi- 
varium, og er pað orð ýmist haft um dýragerði eða fiskitjörn; 
í dýragerðum Ijetu menn ýms merkurdýr gánga, t. a. m. rá- 
dýr, dádýr oghjörtu; í fiskitjörnum liöfðu menn ýmsar fiskiteg- 
undir, t. a. m. múrenur og ostrur. Óvíst pykir, í Jivorri merk- 
íngunni orðið er hjer haft, en í orðum llórazíusar Hggur, að 
menn vilji ná í gamla menn, er eiga nokkuð, hugnast peim um 
stundarsakir, og eignast síðan pað: er eptir pá verður. 
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ekki vik í heimi berr af enni unaðlcgu Bajaborg43, þá fær vatn- 

ið þar44 og hafið þar að finna til ástar ens hraðfara húsbónda; 

en ef ill girnd gefur honum aptur aðra bendíng, þá mtmii þjer, 

smiðir, fara á morgun með tól yður til Teansborgar45. Ef hvíla 

fæðíngargoðsins46 stendur í andyri ens auðga manns, þá segir 

83—88. 

43J B aj ab or g Já í Valllandi (eða Kampaníu), vestan til 
við Fúteólavík, í norður og lítið eitt í landnorður frá Misens- 
borg, en í Jandsuður frá Kúmaborg. Við Bajaborg voru ágœt 
böð, og sótti pámgað mesti. mannfjöldi. 

44J vatnið þar. í útnorðurhlut Púteólavíkur var eið eitt, 
er gelik frá ströndinni lítið eitt fyrir norðan Bajaborg, og í 
norður cða Htið eitt í Jandnorður yfi-r til strandarinnar hinum 
megin. Fyrir innan eða vestan eið petta var eins Jionar vatn, 
er Jtallað var Lúkravatn (eða Lúkrínsvatn), og er pað vatn 
pað, cr Jijer cr um talað. — Síðar eyddist vatn petta og eiðið, 
cg œtJa sumir, að pað hafi orðið við eJdsumbrot, er voru par 
í jörðu ár. 1538, og pá myndaðist par fjaJl eitt JceiJuJagað, er 
JiaJlað er Nýja FeJl (á itöJsliu Monte Nuovo), en fjaU það iiggur í 
austur og Jítið eitt í suður frá Kúmaborg. 

45J Teansborg sú, er Jijer er um talað, Jái norðarJega í 
útnorðurhJut VaJUands (eða Kampaníu), í austur og lítið eitt í 
suður frá Svessuborg, en í útnorður frá KaJaborg. Teansborg 
pessi var höfuðborgin í þeim hJut ValJlands, er SídiJiar (eða Sí- 
diJienar) fyrrum bygðu, en enir eiginlegu VaJlJendíngar síðan 
Jögðu undir sig: Önnur borg, en Teansborg pessi, var Teans- 
borg sú, er Já í útnorðurldut AppúJafyJkis, vestur undir Trentó- 
fljóti. — Fiutníngur sá og breytíngar, er Hórazíus taJar Itjer 
urn, eiga að sýna, hve óstöðugir auðmenn eru. 

4<’J f œðíngarg oð. Pað var trúa Rómverja, að með manni 
hverjum fœddist eins konar andaJeg vera, er fyJgdi manninum, 
meðan Jiann Jifði, og dœi síðast með honum; pessa veru köll- 
uðu Rómverjar genius, en pað orð Jcemur af orðstofninum 
gen, er Jcemur fram í sagnarorðinu gignere (fyrir gi-gen- 
e r e): að gcta (á dönsJiu: at avle), og að fœða; vera pessierhjer 
kölluð fœðíngargoð. — Pá er einhverr Jcvœntist, var pað siður, 
að hann Jjet búa fœðíngargoði sínu rcJihju í andyri húss síns, 
og eru paðan af komin orðatiitœki pau, er hjer eru Jiöfð, að 
reJdija fœðíngargoðsins stendur íandyri einhvers, sama sem: að 
hann sje kvœntur, og að par sje engi reJilcja, sama sem: að 
maðurinn sje ókvœnlur. Siðan er pesshjer getið (i annarri bók, 
Öðru brjefi, 189. vísuorði), að fæðíngargoð þetta (eða œfigoð) sje 
ýmist hvítt eða svart, og ferr Jitbreytíng sú eptir því, Jivernig 
manni gengur í Jieiminum, hvort honum gengur vel eða illa. 
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liann, að ekki sje fremra og ekki betra, en einlífið; en ef þar 

er engi hvíla, þá sverr bann og sárt við leggur, að þeim einum 

líði vel, er kvongaðir eru. Hvernig á eg að halda Prótevs4T, er 

88—90. 

4T) Prótevs var sœguð; hann bjó í hafi úti við Farey, 
norður undan vesturhlut Egiptalands, og gœtti par sela. Þá 
er Trója var unnin, og Menelaus Spartverjalconúngur Atrevs- 
son leitaði heimleiðis, hrahtist hann suður til Egiptalands, og 
varð veðurteptur á Farey í tuttugu daga, salur pess að hann 
hafði eigi stofnað guðunum fullkomm blót. Kom pá til Mene- 
lausar dóttir Prótevs, sú er Eidópea hjet; hún spurði Mene- 
Jaus, hvernig stœði á veru lxans par. Menelaus sagði, að guð- 
irnir hepti ferð sína, og bað Eidópea segja sjer, hverr sá vœri 
af guðunum, er pað gjörði. Eidópea vísaði Menelausi pá til 
föður síns, ens spávísa Prótevs, og sagði, að hann mundi geta 
frœtt Menelaus um margt, ef MeneJaus fengi gjört honum fyr- 
irsát og náð honum. Menelaus spurði nú Eidópeu, hversu hann 
shytdi haga umsátinni við enn gamla guð. Sagði Eidópea hon- 
um j)á, að er sólin vœri ltomin upp á rnitt himinhvolfið, pá hœmi 
enn sannspái gamli sœguð af Jiafi utan í útrœnunni, og vœri 
hulinn dimrnu grciði; sagði Eidópea, að hann legðist nú til svefns 
í holum hellum, og að umhverfiis hann svœfi mihilt fjöJdi sund- 
fimra seJa, er hœmi upp af enum gráa sœ, og sagði hún, að af 
peim Jegði ríkan sœpef. Híngað skal eg Jeiða pig, mœlti Eidó- 
pea við MeneJaus, pegar er Jýsir af degi, og biia pjer par bóJ, 
en pú skaJt veJja með pjer prjá sveitánga pína, pá er pú hefir 
hraustasta við en vel póptuðu skip. Skal eg nú segja pjer öll 
vjelabrögð ens gamJa guðs; fyrst mun hann teJja seJina, og 
gánga um hópinn, en er hann hefir varpað tölu á aUa seJina 
og shoðað pá, mun hann leggjast niður í miðjum hópnum, sem 
sauðamaður íhjörð; en pegar er pjer sjáið, að liann hefir Jagzt, 
sJiulu pjerneyta a(ls og orku, og haJda lionum, pótthann brjót- 
ist um og viJji sJeppa, pví að pess mun hann freista, og bregða 
sjer í allra kykvenda líki, peirra er á jörðu lirœrast, og í vaz- 
JíJxi, og eidsJíki brennanda; en pjer sJiuJuð lialda fast töJium, 
og betur á herða; en er Jiann leitar að fyrra bragði orða við 
pig, og er orðinn sem Jiann var, pá er pjer sciuð liann Jeggjast, 
pá shalt pú, öðlíngur, sleppa töhunum, og Jcita enn gamJa guð 
lausan, og spyrja liann, hverr af guðunum pröngvi Jiosti pín- 
um, og Jiversu pú megir aptur heim Jcomast yfir eð fisJiauðga 
haf. Þái er Eidópea hafði petta mœJt, staJdc hún sjer á Jcaf í 
eð byJgjótta haf; morguninn eptir tóJc MeneJaus prjá af sveit- 
úngum sínum, er hann treysti bezt, oggeliJcmeð sœ fram; hom 
pá Eidópea til hans, og hafði með sjer fjórar seJsliúðir nýfiegn- 
ar. Nú lagði Eidópea pá MeneJaus í látur hvern hjá öðrum, par 
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bregður sjer í ýmsar myndir? 

er hlœgilegt lil þess að vita; 

legubekki49, og um böð50 og 

Ilvað gjörir fátæklíngurinu? l>að 

liann skiptir um herbergi48, og 

skeggrakara51, og leigir sjer skip, 

90—92. 

er selirnir voru vanir að liggja, og lagði sína selshúð yfir hvern 
þeirra, og biðu peir þar allan morguninn, og lagðisb mikill 
fjöhli scla hjá þcim, og þótti þar ill lega; en er Tcom að miðj- 
um degi, kom enn gamli guð af hafi utan; fórnú svo sem Ei- 
dópea hafði sagt; Prótevs gekk um alla selina, og varpaði tölu 
á þá, og taldi þá Menelaus fyrsta; grunaði liann eigi, að hjer 
rnundi nein svik undir báa, og lagðist síðan sjálfur niður. Nú 
rjcðu þeir Mcnelaus á hann, og brá lxann sjer þá fyrst í Hki 
lcamploðins Ijóns; síðan varð hann að dreka, og flekkudýri og 
miklu svíni, og því næst að vatni rennanda og hálaufguðum 
viði; en 'þeir Mcnelaus voru einbeittir, og hjeldu fastatökum; 
sá Prótevs nú sitt óvœnna og sefaðist, og fckk Menclaus nú 
frcgnir hjá honum. Hjer um bil á þessa leið hefir eð gríska 
höfuðskáld Hómer sagt frá breytíngum Prótevs; eð rómverska 
þjóðskáld Virgill talar og um breytíngar lians í Akuryrkjukvœði 
(Georgica), fjórðu bók, og lœtur Virgill þar (í vísuorðunum 407 
til 410) Prótevs breyta sjer ýmist í byrst svín, eða svart tígris- 
dýr, eða hreistrugan dreka, eða dökkmakkaða Ijónynju, eða hvass- 
brestanda loga, eða þunt vatn. 

Af því að Prótevs breyttist svo margvislega, varð það orð- 
tak hjá Rómverjum, að hverflyndir menn og óstöðugir voru 
kallaðir Prótevar, og því fara Ilórazíusi svo orð, sem honum 
fara hjer, er hann talar um óstöðugleik Rómalýðs. 

48) liann skiptir um herbergi. Orð Hórazíusar benda til, 
að óstöðuglcikur manna sje svo mikill, að jafnvel fátœklingar, 
er leigja sjer (íveru)herbergi, hvar sem bezt gengur, uni hvergi, 
og skipti jafnan um. 

4U) legubekkur er hjcr það kallað, er J.atínumenn kalla 
lectus (á grísku Xsxrpov cða \íyoc, af \íyscahxt, í merkíng- 
unni: að leggjast). Slíka legubekki höfðu Rómvcrjar til að 
liggja á, þá er Jjeir vildu hvílast eða sofa, eða lágu sjúkir, svo 
og, er þeir mötuðust, en það var siður Rómverja, að þeir möt- 
uðust eigi venjulega sitjandi sem vjer, heldur liölluðu þeir sjer 
ái vinstri hlið á legubekki við matborð sín, og hálflágu svo, en 
mansmenn, er gengu um beina, tóku matinn á borðinu, og rjettu 
þeim, er mötuðust, liann svo lagaðan, að þeir þurftu eigi ann- 
að, en taka við honum með hœgri hcndinni og stínga honum 
upp í sig. 

50) b ö ð voru mjög tíð hjá Rómverjum, sem jlestum öðrum 
mentuðum þjóðum; þykja böð mjög holl, og einkum nauðsynleg 
í cnum heitari löndum. 

5[) skeggrakari. I lalínunni stendur tonsor, og cr 
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og þjáist jafnt af sjósótt sem auðmaðurinn, er ferr á þrennær- 

íngi52, er hann sjálfur á. 

8, Ef eg kem í móti þjer, og hárskeri, er hefir mislagðar 

hendur, heflr fjatlað nm hár mitt, þá hlær þú; og ef eg hefi 

slitna skyrtu53 undir stroknum kyrtli, eða kápa mínferr eigi vel, 

93—96. 

það orð upphaflega og eiginlega Jiaft um Mippíngarmann, en 
Rómverjar hafa það þó optast um barðshera eða slteggrakara, 
eða með öðrum orðum um þá menn, er höfðu þá sýslu, að raka 
skegg manna; þeir enir sömu menn voru og vanir að klippa 
höfuðhár manna og neglur. 

I fornum sögum er þess getið, að sá siður að raka sig, eða 
láta raka sig, hafi fyrst komið upp hjá Grikkjum á dögum Al- 
exanders ens mikla (er dó ár 3'23 fyr. Kristsb.) Um skeggrakstur 
hjá Rómverjum er þess gelið, að maður nokkurr, er hjet Públ- 
íus Lisiníus Mena, hafi ár 300 (fyr. Krislsb.) lmft skeggrakara 
með sjer frá Sikiley til Róms, og að þá liafi Rómverjar alment 
farið að raka sig, og enn er þess getið, að Afríkusipíó enn 
eldri, er dó, eptir því sem menn helzt œtla, ár 183, hafi fyrstur 
manna með Rómverjum tekið upp þann sið, að látct raka sig 
dag hvern. 

Auðmenn hjá Rómverjum Ijetu einn af mansmonnum sín- 
um hafa það starf, að raka sig; aðrir genguí skeggrakarabúð- 
ir. Lljer er talað um, að fátœklíngar skipti um rakara, og sjest 
á þvi, sem öðru, hve menn voru óstöðugir og hviklyndir. 

52) Prennœríngur, þ. e. skip með þrennum áraröðum, 
hverri upp af annarri; þó var eigi liver árin sett beint yfir 
aðra, heldur voru árar þeirrar raðar, er ofar var, yfir bili því, 
er var miUi ára þeirra, er neðcir voru. Svo hafa menn t. a. 
m. mynd frá fornöld, er á má sjá eptra ldut áraraðar á ann- 
cirri hlið þrennœrings, og er en aptasta ár ennar neðstu raðar 
öptust; þá en aptasta ár miðraðarinnar yfir bili því, sem er 
milli tveggja enna öptustu ára ennar neðstu raðar; þá aptasta 
ár efstu raðarinnar milli annarrar árar neðstu raðarinnar og 
annarrar árar miðraðarinnar, og svo framvegis. Rómverjar tala 
um skip með tvennum, þrennum, fernum og funm, og jafnvel 
með tíu, tuttugu, þrjátíu og fjörutíu áraröðum. 

Með þessum sinum orðum vill Ilórazíus sýjna, að fátœkl- 
íngar, er ekki skip eiga, leigi sjer skip, og fari á þeim eitt- 
hvað sjer til skemtunar, þótt þeir þjáist í sjósótt; og ferr þeim 
í þessu sem auðmönnum, er sjálfir eiga stór skip, er þeir hafa 
til skemtiferða. 

53) skyrta. Rómverjar höfðu á elztu timum venjidega að 
eins eina kcipu (toga) yfir sjer, þá er þeir gengu út, og náði kápci 
sú niður á ökla, ef henni var niður hleypt. Síðar höfðu Róm- 
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þá hlær þú; en hvað gjörirþú þá3 er hugur minn berst við sjálf- 

an sig, og eg liafna því, er eghefiaður eptir sózt, og leitaþess 

aptur, er eg liefi nýslept, og er allur á reiki og sjálfnm mjer ó- 

samkvæmur í öllu lífi mínu, og ríf og reisi, og gjöri krínglótt, 

það er ferhyrnt er? j>á ætlar þú, að eg sje eigi vitlausari, en 

fólk er flest, og hlær eigi, og hyggur eigi, að eg þurfi læknis 

við, eða forræðismanns, er dómstjórinn54 setur, og þó ert þú 

97—104. 

verjar eins honar hyrtil (tunica) undir hápu sinni, og náði hyrt- 
ill sá ýmist niður undir hnje, eða jcifnvel stundum niður á öhla; 
hyrtil þenna höfðu rnenn og eigi sjaldan eingöngu, og cnga hápu 
yfir. Enn er þess getið, að menn höfðu eins honar shyrtu (subu- 

cula) undir hyrtli sínum, og hafa menn mynd frá fornöld, þar 
er sjá má mann í shyrtu, er nœr vel niður á miðjan legg, en 
síðan er hyrtill yfir, hálflauss eða ftahandi, en Rómverjar voru 
venjulega buxnalausir, og fyrir því lxylst shyrtan eigi. 

54) dómstj óri, svo er hjer hallaður maður sá, er Róm- 

verjar hölluðu praetor (þ. e. pretor). 

Ar 510 fyr. Kristsb. var honúngssljórn af numin í Rómi; 
voru þá hjörnir tveir rœðismenn (consules) í stað honúngs. 
Rœðismenn voru fyrst framanaf að eins hjörnir af œttumliöfð- 

íngja (eða patrisía), en eigi af álþýðumönnum; ár. 367 fyr. 
Kristsb. fengu alþýðumenn á unnið, að hjósa shytdi annan rœð- 
ismami af flohhi alþýðumanna, en nu var stofnað aptur dóm- 
stjóraembœttið (praetura), og mátlu að eins enir heldri menn 
fái það embœtti fyrst framan af. 

Höfuðstarf dómstjóra var að stjórna dómum bœði í ein- 
stahlegum málum, og í aJþjóðJegum málum eða sahamálum; 
hann bjó málið tiJ dóms, tólc til dómendur, shar úr, hvað lög 
vœrij Jílit sem Jögsögumaður hjá oss; hann hvað og á, hverr 
haJda shyJdi þeim hJut, er um var deiJt, til þess er máJið vœri 
til Jyhta Jeitt. A fyrri tímum, meðan Jýðurinn, en eigi ein- 
stahir menn, dœmdi sahamái, voru dómstjórarnir forsetar eða 
forstjórar á sJíJium þíngum. Dómstjórinn geJih ogístað rœðis- 
niannsins, þá er hann var fjarstaddur, og gegndi störfum hans 
bœði á samlcomum öJdi'mgaráðsins og öðrum mannfundum; Jiann 
bauð og Uði út. Dómstjórinn lijeJt embœtti sínu eitt ár. Pá 
er hann tóh við embœtti, birti Jiann augJýsing noJdiura (edictum), 

og Jtunngjörði með henni, eptir hverjum regJum Jiann cetJaði að 
fara í dómstjóm sinni; sJíhar augJýsíngar urðusíðan einsJwn- 
ar rjettarbœtur eða viðbót við Jögin. Dómstjórinn setti óðum, 
vitsJcerðum og eyðsJusömum mönnum fjárJiaJdsmann eða forrœð- 
ismann, ef þeir áttu engan frœnda, er það shyJdi vera að Jög- 
um; sJiJiur forrccðismaður var JcaJJaður curator á Jatínumáli; 
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venidari minn, og reiöist, þólt eigi sje amiað, en nögl sje illa 

skorin á vini þínum, erá alt sitt athvarf, þar er þu crt, og lielir 

alt sitt traust á þjer einum. 

(J, Að eg nú eigi lengi þetta mitt mál, meir en orðið er, 

þá er spakur55 maður Júppíter56 einum minni; liann cr auðug- 

ur, hann er frjáls, liann er í hávegum hafður, hann er fagur á- 

svndum, og í stuttu máli: konúngur konúnganna57, og einkar 

vel heilsu farinn, nema þá er kvefið58 þjáir liann. 

103—108. 

en fjárkaldsmaður eða fjárgœzlumaður kvenna eða peirra manna, 
er eigi voru til lögaldurs homnir, lmllaðist tutor. 

Ar. 317 fyr. Kristsb. var fyrst Itjurinn dómstjóri af al- 
pýðustjett. Ár. 243, eða pví nœr, voru fyrst kjörnir tvcir dóm- 
stjórar, og skyldi annarr dœma milli útlendínga, eðamiUi borg- 
armanna og útlendínga. Ár. 227, eða því nœr, pá cr Ilórn- 
verjar höfðu unnið Sikiley og Sardey, var bœtt við tveim dóm- 
stjórum, og skyldu peir dœma mál manna á eyjum peim. Ár. 
197, pá er hvorrtveggi Spánn var unninn, urðu dómstjórar sex, 
og skyldu peir tveir enir nýju dœma mál manna á Spáni livor- 
umtveggja. A dögum Sállu (ár. 81) urðu dómstjórar átla; á dög- 
um Sesars (er veginn var ár. 44) urðu peir sextán, en á dögum 
keisaranna livarf enibœtti petta, sem öll önnur en fornu embœtti. 

Orðið praetor er saman drcgið fyrir praeitor, og er 
pað komið af enu latínska sagnarorði pracire {áb g*nga fyrir); 
er pví en upphajlega og eiginlega merkíng orðsins sú, að pað er 
haft um hvers konar (forgöngumenn eða) forráiðsmenn, eða for- 
íngja, sem vera skal, en þó einkum um hershöfðingja eða lið- 
foríngja; pó er dómstjóramerkíngin lángtíðust hjá enum beztu 
ritliöfundum (t. a. m. Siseró og Sesar), er bœkur rituðu, pá er 
mátið var í mestum blóma (á fyrstu öld fyr. Kristsb.). 

55) spakur maður cr o. s. frv. Hjer er talað um spakan 
mann, líkt sem sumir heimspekingar gjörðu, cinkum Stólp- 
gángamenn (eða Stóumenn); peir sögðu, að spekin veitti mann- 
inum alt ágœti andlegt og líkamlegt. 

56) Júppíter (eða eptir grísku rnáli: Sevs), var œðsti guð 
Grikkja og Rómverja; liann var sonur peirra systkina og lijóna, 
Satúrnusar (eða Krónusaf) Himinssonar, og Ilreu Himinsdótt- 
ur, og bróðir peirra Neptúnusar liafguðs, og Plátons undirhcima- 
guðs. Kona Júppiters, og systir peirra brœðra, var Júnó (á 
grísku Hera). 

57) konúngur konúnganna. Svo var enn alkunni herkon- 
úngur Agamemnon kallaður, og er pað eins konar einkenníng 
pess manns, er pykir hafa meira ríki en aðrir menn. 

5Ö) kvefið. Pólt sumir heimspekíngar, svo sem einkurn 
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til 

Lolliusa r2. 

Efni brjefsins. 

Heðau pú, Lollius, hefir tamið þjer mœlsku í TLómi, hefi eg 

í Prenestsborg lesið af nýju Itvœði Hómers; og sýnir Hómer 

betur cn enir ágœtustu heimspekingar, hvað fagurt er og Jjótt, 

og hvað nytsamlegt er og eigi nytsamlegt (l). I Ilíonskvœði er 

sýnt, hvert ríkar geðshrœringar leiða menn, og liverjar eru af- 

Jeiðíngar þeirra (2). 1 Odyssevskvœði hcfir Hómer sýnt oss með 

dœmi Odyssevs (eða Llixesar), hvað hyggindi fá að gjört; par 

er og talað um dáðlausa menn og duglausa, og líkjumst vjer, 

er nú Jifum, pað er að scgja á dögum Hóraziusar (og nú á vor- 

um dögum) þeim rnönnum í dáðJeysi og dugleysi (3). Eœningj- 

ar risa árJa úr rekkju, að peir fái menn vegið, en vjer varð- 

veitum oss eigi, og hyggjum eigi að efnum andar vorrar, og 

pó gœtum vjer Jíkams vors, ef eitthvað er að honum, en bezt 

er að lnyggja á spclci, og draga pað eigi, en byrja heJdur þegar 

og bíða eigi við (4). Menn leita sjer fjár og auðvœnJegs ráða- 

hags, og ryðja óyrldar mérkur, enpaðereigi auðJegð, er grœðir 

meinsemdir Jikams eða andar, hddur er pað lieiisusamJegt liug- 

arfar, er veit-ir manninum ánœgju og yndi (5). Bezt er að 

sneiða hjá munaði, fjegirni, öfund og reiði, og nema pað, er 

gott er, meðan mtnn eru úngir og sveigjanJegir, og fara að 

orðum þeirra manna, er betur vita en vjer (6). 

StóJpgángamenn, kencli, að mótJœtingar pessa heims vœri peim 
manni Jjettbœrar, er spakur vœri, töJuðu peir pó sumir um, að 
lwef og annað pví um íilit gœti verið ópœgiJegt, og sýnist svo, 
sem llórazíus hendi lijer gaman að slikum Jienníngum. 

*) A nnað brjef. Sumir œtJa, að brjef petta sje ritað ár. 
21 fyr. Kristsb.; sarnanb. nœstu sliýring hjer á eptir. 

2) LolJíus. Sumir œtJa, að LoJJíus pessi sje Marlcus L.oil- 
ius, er var rœðismaður ár. 21 fyr. Kristsb., og pykir enum sömu 
mönnum pá UJiJegt, cið brjef petta sje ritað pað ár,v'er LoJJius 
var rœðismaður; til LoJJíusar pess er og eð níunda kvœði enn- 
ar fjórðu bóJcar JiarpJivœðanna. Aðrir œtJa, að LoJJius sá, er 
brjef petta er tiJ, hafi verið sonur MarJcusar LoUíusar rœðis- 
manns. 
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1, Meðan þú, mikli3 Lollíus, hefir tamið þjer mælsku4 í Rómi5, 

1—2. 

3) m i 1( l i. í latínunni stenclur m a x i m u s. Þeir menn, er 
œtla, að brjef petta sje til Marlmsar Lollíusar rœðismanns (sam- 
anb. 2. sliýríng), pýða maximus, sem lxjer er gjört, og œtla, 
að Hórazíus ávarpi LoIIíus svo, af pví að liann var rœðismað- 
ur\ aðrir, er œtla, að brjef petta sje til sonar Markusar Lollí- 
usar, œtla, að maxímus sje haft hjer í merlsíngunni elztur, 
°9 gjöra peir menn pá ráð fyrir, að Markus LoIIíus hafi að 
minsta kosti átt prjá sonu, pótt oss sje pað að öðru leyti cigi 
kunnugt. 

4) temja sjer mœlsku, á lat. declamare. Öll alpjóðleg 
vandamál voru lijá Eómverjum rœdd á pingum eða almennum 
mannfundum, og pví var mœlska eða málsnild eitt af pví, er 
Eómverjar einkum stunduðu á uppvaxtarárum sínurn eða fram- 
faraárum. A f pvi að hjer er talað um eins konar œskumanna- 
nám, pykir sumum liklegt, að brjef petta sje heldur til sonar 
Markusar Lollíusar, en til sjálfs Markusar (samanb. 2. og 3. 
skýríng). 

5) Éóm9 pað er en alkunna borg á ítalalandi. Borg pessi 
var fyrst höfuðborg Rómverja, eða ens rórnverska ríkis, í liálfa 
tólftu öld, frá ár. 753 (eða 752) fyr. Kristsb., og til árs. 395, 
eptir Kristsb., en pá skiptist ríkið; síðan, er eð vestlœga róm- 
verska riki leið undir lok (ár. 476), tók páfadómur srnám sam- 
an að efíast, og hefir Rómsíðan verið aðsetur páfa alt tilvorra 
daga. 

Alment er sagt, að peir brœður, Rómulus og Remus, hafi 
gjört borgina ár. 753 fyr. Kristsb., eptir pví sem Varró enum 
fróða frá segist (en vetri síðar, eða ár. 752, eptir sögn Katós 
ens eldra), og er jafnvel svo glögt á kveðið, að sagt er, að af- 
mœtisdagur borgarinnar hafi verið 21. dagur aprílmáinaðar. I 
öðru lagi er sagt, að missœtti hafi upp komið meðalpeirra brœðra, 
Rómúlusar og Remusar, og að Rómúlus hafi látið drepa bróður 
sinn, og siðan, er Rámúlus var orðinn einvaldur, er sagt, að 
borgin hafi fengið nafn af honum, og verið kölluð Róm, á lat. 
Roina. En nú hefir ýmsum frœðimönnum fyrr og síðar pótt 
ólíklegt, að slíkt orð, sem Róma er, hafii myndazt af Rómúlus, 
°9 Pykir öllu líklegra, að Rómúlus liafi myndazt af Róma. Af 
peirri orsök, og ýmsum öðrum orsökum, hafa ýmsir frœðimenn 
pví œtlað, að mikið af pví, er sagt er uvn Rórnaborg og upp- 
runa liennar, sje eins konar tilbúníngur, og að nafnið Róma 
sje sama orð, sem eð gríska orð hróme: styrkur, og að borg- 
in hafi eigi fengið petta Rómnafn (eða styrkleiksnafn), fyrr en 
hún var orðin mcittug mjög. Það er citt, er pykir styrkja pessa 
cetlan, að pess er getið í fornum bókum, að nafni gœzlugoðs 
Rómaborgar, svo og enu upphaflega og eiginlega nafni borgar- 



Fyrri bókin, annaí) brjef. 29 

liefi eg í Preneslsborg6 lcsið af nyju liöfund7 þann, er kveðið 

2—1. 

innar sjálfrar, hafi leynt veriÖ, og pyhjast menn vita, aÖ paö 
hafi fyrir því gjört veriÖ, að óvinir fengi eigi hvatt verndar- 
goÖ eÖa gœzlugoÖ horgarinnar hrott af lienni, en J>aÖ var trúa 
manna, aÖ ef menn vissi, hvaÖ verndargoÖ einliverrar horgar 
hjetu, svo og, livaÖ horgin sjcdf hjet, pá fengi menn lzvatt vernd- 
cirgoÖ horgarinnar hrott, og þótti þá horgin sjálf auðunnari. 
MeÖ því aÖ nú eÖ upphaflega og eiginlega nafn horgarinnar 
var óhunnugt, œtla menn, aÖ horgin hctfi fengiÖ nýtt nafn, og 
aÖ þaÖ hafi verið petta Rómnafn eöa styrldeiksnafn. 

lióm liggur nókkuru noröar en á miöri vesturströnd ítala- 
lands, sunnan til við 42. jaröstig noröurœttav; Tieykjavík á ís- 
landi liggur lítið eitt fyrir noröan 64. jarðstig, og liggur Róm 
pá nokkuru meira en 22 jaröstigum (eða 330 jarðmilum) sunn- 
ar en Reykjavík. Áusturlengd Róms frát Ferrey (eða Ferreyjar- 
haug) er lítið meir en 30 jaröstig; Reykjavík á íslancli Uggur 
lítiö meira en fjugur jaröstig fyrir vestan Ferrey, og liggur 
Róm pá nokkuru meira en 34 jarðstigum (eða 510 jarðmílum) 
austar en Reykjavík. 

Róm var fyrst gjör á hœÖ einni sunnan til við Tífur (eöa 
Tíherá), nœr sextán púsundum skrefa par frá, er Tífur kemur 
til sjávar; síöan var hœtt viÖ sex, eöa pó heldur sjö nýjum liœÖ- 
um fyrir sunnan ftjótiÖ, og tveirnur fyrir norðan paÖ; í forn- 
öld gœtti pó miklu minna pess hlutar horgarinnar, er lá fyrir 
norðan fljótið, en á síÖciri tímum hefir norðurhlutinn eflzt mjög, 
og er höll jiáfa par. 

6) Prene stshorg lá í Latlandi á ftali, í austur, og Mtíh 
eitt til suðurs, frá Rómi; horg pessi heitir nú Palestrína. 

j a, höfundur sá, er osfrv., þaÖ er eð mikla sagnaskáld 
llómer; hann var, aö því er sagt var, sonur fljótsguðsins Me- 
lesar (viö Smyrnu í Lýdafylki) og jarödisarinnar Kríteisar. 
Mönnum er eigi kunnugt, nœr IJómer var uppi, en þó pykir 
sönnu nœst, aö liann hafi verið uppi á tíundu Öld fyrir 
Kristsh. Eigi er mönnum lieldur kunnugt, hvar ITómer var 
fœddur, og er pess getiö, aÖ sjö horgir eða staÖir hafi t fornöld 
kept um virðíng pá, að megci heita fœöíngarstaður hans; pessir 
staðir voru: Smyrna, Ródus, Kólófon, Salamis, Kíos, Argos, A- 
þene, og œtla menn helzt, að Hómcr hafi verið fœddur í Smyrnu, 
eða þá á Kíey (Kíos). 

b, Höfuökvœði Hómers skáhls eru tvö, Ilionskviða eða Ilí- 
onskvœði, og Odyssevsdrápa eöa Odyssevskviða. T llíonskvœði er 
sagt frá ágreiníngi, er kom upp milli Akillesar, er var ágœt- 
astur af öllum enum grísku hetjum, og Agamcmnons, er var 
yfirhershöfÖíngi Grikkja. Ágreiníngur pessi olli pví, að umsát 
horgarinnar drógst lengur, en ella mundi oröið hafa. Siðar í 
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Ttvœðinu scgir frcí, að Patrókhis, vinur Akillesar, fjell; feldi 
Áliilles þd Hektor, er var élztur af sonum Príamuss konúngs, 
og mest og bezt hafði varið borgina; veitti Grikkjum nú hœg- 
ara að ná borginni, og fengu þeir tekið hana eptir tiu vctra 
umsát (ár. 1184; samanb. nœstu skýr. hjer á. eptir). 

c, 1 Odyssevsdrápu segir frá hrakningum Odyssevs eða Ú- 
lixesar, Iþökukonúngs; þar segir frá því, að þá er Trója var 
unnin, livarf Odyssevs aptur heim á leið; kom hann þá fyrst 
til Kíkónabygðar í Þraklandi, og braut borg þeirra Ismarus; 
siðan hráktist hann til lands Lótetanda (eða Lótófaga) á norð- 
vrströnd Áfraálfu (eða Suðurálfunnar); þaðan kom hann til 
Hringeygínga (eða Kýklópa) á Sikiley; þaðan kom liann til E- 
ólséyja vindaguðs; þœr eyjar liggja fyrir norðan austurhlut 
Sikileyjar, og eru nú kallaðar Lípareyjar af þeirri eynni, er 
stœrst cr, og IJparey heitir. Eólus vindaguð gaf Odyssevs belg 
af níu vetra gömlu nauti; í bélgnum voru allir vindar inni 
byrgðir, nema vestanvindurinn; sá vindur bar Odyssevs í níu 
daga og níu natur austur á leið í átthaga hans, og sá hann 
œttey sína á tíunda degi; scig þái yfir hann sœtur svefnhöfgi, 
þvi að hann var að þreyttur; en meðan leystu sveitúngar hans 
frá bélgnum, og œtluðu þeir, að í bclgnum vceri gull og ger- 
simar; ruddust þái út vindarnir, og nú hraktist Odyssevs aptur 
til Eólseyja. Eólus var þci styggur í viðmóti, því að liann 
þóttist sjá, að reiði guðcmna lœgi þúngt á Odyssevs, og visaði 
Eólus lionum því þegar á braut. — Nú sigldu þeir Odyssevs 
í sex claga og sex ncetur, og komu á sjöunda clegi til lands 
Lestrýgóna, en það œtla menn verið liafa sunnarlega í Latlandi 
enu nýja, þar er síðar var Formíaborg; hjái Lestrýgónum Ijet 
Ódyssevs marga menn. Nú sigldu þeir Odyssevs lengra fram, 
og komu til cyjar Kirku, þar nœr er skiptist Lcitland eð forna og 
Latland eð nýja. Þá er Odyssevs liafði clvalizt einn vetur hjá 
Kirku, tók hann heim að fýsa, en Kirka segir, að honum byrji 
áður að fara til Osýnisheima (eða Adesheima eða undirheirna), 
og leita frjetta hjá enum þebverskci spámanni Tíresías Everes- 
syni. Oclyssevs, og þeir sveitúngar hans sigldu nú fráey Kirku, 
unz þeir komu til endimarkct Jarðarstraums; þar bjuggu Kimm- 
eríar; þeir voru huldir þoku og dimmu, og aldri lítur enn 
bjarti sólguð þá, hvorki þá er hann stígur upp á enn stirncla 
himin, nje þá cr hann hverfir sjer af himni aptur til jarðar 
niður; svo búa þeir utarlega og neðarlega. Odyssevs fórnaði 
við Jarðarstraum, þar er Kirka hafði honum til vísað; komu 
þát anclir dáinnci manna þar að, og spurðist liann fyrst fyrir 
hjá Tíresías spámanni; síðan hafði hann tal af mörgum öðrum 
öndum dáinna manna. — Nú hverfa þeir Odyssevs aptur til 
Kirku. Þaðcm fara þeir brátt aptur, og lcomast fram hjá Sír- 
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hefir rnn styrjöldina við Tróju8; segir hann glöggvara og betur, 

4—1. 

envm, er bjer er skömmu síÖar um talað (i 23. visuorði); svo og 
Reilihömrum, og óvœttunum Karybdis og SlnjUu, en Sinjll.a þreif 
pó sex af sveitúngum hans og át þtí. Nú Jögðu þeir Ödyssevs 
að landi við ÞrihÖfðu (eða Trinakriu), en svo var Sikiley köiluð 
af þrem höfðurn, er áhenni eru; þar tóku menn Odyssevs nokk- 
ur af nautum Ileliusar sólguðs, og slátruðu þeim sjer til matar. 
Sólguðinn Helius varð nú svo reiður, að hann vildi eigi hjsa 
lengur á liimnum; Sevs (eða Júppiter) uppheimaguð hað hann 
lýsa guðum og mönnum, sem hann hafði áður gjört, en kvaðst 
sjálfur mundu Ijósta eð ftjóta skip Odyssevsmanna með hjörtu 
reiðarslagi, og mola það í smátt á enu dökkleita hafi. Nú Vógðu 
þeir Odyssevs frá landi, en er þeir voru komnir úr landsjn, 
kom á ofsaveður með þrumum; skipið fórst, og skipverjar allir 
tjndust, nema Odyssevs, hann rakst á kjölnum og siglutrjenu 
tilþeirra Karybdisar og Skyllu; síðan barst hann þaðan aptur, 
og hraktist i niu daga, en komst á tiundu nóttu til Ógjgseyj- 
ar, en það er œtlan manna, að sú ey hafi verið ein af eyjum 
þeim, erliggja við Maltey fyrir sunnan Sikiley. Odyssevs dvald- 
ist sjö vetur lijá Kalypsó; síðan fór hann þaðan á trjáfíota 
einum, er hann gjörði sjer, og komst á átjánda degi i landsjn 
við Feakaland (eða Skerju), er lá fyrir vestan Norðurgrikkland. 
Nú verður Fóseidon sjávarguð varr við sigling Odyssevs, en 
liann var reiður Odyssevs, af þvi að Odyssevs hafði blindað son 
hans, Fólýfemus hríngeygíng á Sikiley. Neptúnus brýtur ftota 
Odyssevs i spón; Odyssevs kemst þó i land á sundi. Alkinóus 
Feakakonúngur tók Odyssevs vel, og Ijet fíytja hann til œtteyjar 
sinnar Iþöku. Þar sótti Odyssevs svo að, að biðlar, er vildu 
eiga Fenelópu konu hans, gjörðu mikinn usla á heimili hans, 
og drap Odyssevs þá. 

d, Báðum þessum kvœðum, Ilionskviðu og Odyssevsdrápu, 
hefir pjóðsnillíngur vor, Sveinbjörn Egilsson, snúið á islenzka 
túngu i óbundinni rœðu; siðan islenzkaði hann mestan hlut 
Odyssevsdrápu (eða Odyssevskviðu) i bundinni rœðu, en sonur 
hans, Benedikt skáld Gröndal enn jngri, hefir lokið þvi, er faðir 
hans átti eptir af þýðingu þeirri, þá er dauðinn kvaddi hann 
hjeðan. Benedikt GrÖndal enn ýngri hefir og snúið Ilionskviðu 
(eða Hionskvœði) á islenzku i bundinni rœðu, og er helmíngur 
J>eirrar þjðingar, eða tólf enar fyrri bœkurnar, þegar prent- 
aður. 

e, Að endingu getum vjer þess, að sumir segja, að Ilómer 
hafii verið blindur, en kvœði hans þykja þó með sjer bera, að 
hann hafi, einhvern tíma verið sjáandi. 

8) a, Trója (eða Trójuborg, eða Tróaborg, eða Trósborg), 
þ. e. en alkunna borg Trójumanna. 
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b, Asíu enni minni (eða Áslandi, eða Áslandsslcaga) var 
sldpt í fimtán höfuðfylki, sem siðar er sagt (samanb. þriðja brjef 
bólcar þessar, 10. slcýr.), og geiclc Mýsafylki lengst í vestur, vest- 
ur undir Grikklandshaf og Ilelluhaf. Talcmörlc landsins voru 
efri hlutur Helluhafs og Marmarahaf að norðan, Biþýnafyllci og 
Frýgafylki að austan, Lýdafylki og Adramyttsvík að sunnan, 
og Grikklandsliaf og neðri hlutur Hdluliafs að vestan. Mýsa- 
fylki var skipt í fimm höfuðhluti, er svo voru kallaðir, — 1) 
Mýsahjerað eð minna; það lá norðast, norður undir Marmara- 
hafi, og með fram því að sunnanverðu, og gelclc alllángt niður 
með Helluhafi (niður til Ábýdusar); — 2) Mýsáhjerað eðmeira; 
það náði yfir miðhlut landsins suður á við, og náði til sjávar 
við Adramyttsvík; — 3) Tróáhjerað (Troas); það lá vestast með 
fram Grikklandshafi, og neðsta hlut Helluhafs, milli Lektsliöfða 
og Abýdusar; — 4) Eóláhjerað; það lá á suðurlilut vestur- 
strandarinnar, og var bygð Eóla mest milli Kaiksfljóts og 
Ilermusfljóts; — 5) Tevþrantslijerað; það var landsuðurhlutur 
landsins, og lá fyrir neðan (eða vestan og sunnan) Temnusfjall. 

c, I fornum sögum er getið manns þess, er Tevser hjet; 
hann var sonur fíjótsguðsins Skamanders og jarðdísarinnar 
ídeu. Tevser átti löndum að ráða, þar er síðar var Tróa- 
hjerað, og er mœlt, að liann hafi þar fyrstur manna konúngur 
verið. 

d, 1 fornum sögum er og gelið lconúngs þess, er Dardanus 
hjet; hann var sonur Júppíters uppheimaguðs og Elektru Atl- 
antsdóttur jötuns. Dardanus var fyrst konúngur í Arkada- 
fyíki á Pelopsey; síðan fór hann austur um haf, og dvaldist 
um liríð á Prakasamey (eða Samóþrasíu), er lá í landnorður- 
hlut Grikklandshafs. Frá Prakasamey fór Dardanus síðan 
austur til Aslands, og fjelck hjá Tevser konúngi landskika nokk- 
urn, er lá við neðra hlut Ilelluhafs (eða Dardanellasunds). Par 
settist Dardanus að, og Ijet þar gjöra borg þá, erkend var við 
sjálfan hann, og kölluð Dardansborg (á gr. AapSavíaJ; menn 
hans voru og kallaðir Dardanar (á lat. Dardani), og landið Dar- 
dansland eða Dardanaland (á lat. Dardanía). 

e, Enn er þess getið, að Tevser konúngur hafði gefið Dar- 
danusi konúngi dóttur sína, þá er Bateia hjet, og áttu þau Tev- 
ser og Bateia tvo sonu, Ilus og Erikþóníus. llus dó barnlauss, 
en ErikJjóníus átti dóttur Símóents fljótsguðs, þá er Astýóka 
hjet. Sonur þeirra Erikþómuss og Astýóku hjet Trór; hann 
fekk konu þeirrar, er Kállíhróa hjet, og áttu þau Trór og Kall- 
íhróa fjögur börn, eina dóttur og þrjá sonu; hjet dóttir þeirra 
Kleópatra, en synir þeirra hjetu Ilus, Assarakus og Ganýmedes. 
Af nafni Trós lconúngs var landiðkallað Trósland (á gr. Tpoía), 
en landsmenn voru kallaðir Tróar (á gr. Tpósc). 
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f, ílus Tróson varð íionúngur eptir föður sinn í Tróslandi, 
og Ijet hann par gjöra borg eina, er við hann var Tcend, og hölluð 
ílusborg (á gr. ''lkoc og Tmov); borg þessi feltlt og siðar eð sama 
nafn, sem landið hafði, og var hölluð Troia á grísku (og 
Troja á latínu), og er þar af komið nafnið Trója (og Tróju- 
borg) hjá oss; en er Grikkir tóku að hafa cðupphafiega lands- 
nafn Troiaum borgina, breyttist mynd landsnafnsms, ogköll- 
uðu þeir nú landið Tróas. 

g, Menn þykjast vita, að en forna flusborg (eða Trósborg, 
eða Trója) hafi gjör verið neðan til íhallandanum vestanífdu- 
fjalli; borg þessa eyddu Grikkir við lok ennar nafnkendu Tróju- 
mannastyrjaldar fyrra hlut tó/ftu aldar fyr. Kristsb., eða, eptir 
þvi sem sumum rciknast, ár. 1184. — Siðar reistu eólskir ný- 
lendumenn borgina við aptur, og œtla sumir, að sú borg, er 
J)eir gjörðu, hafi verið nokkuru neðar (eða vestar), en en forna 
borg var. Sú borg, er Eólar gjörðu, er vanalega kölluð flus- 
borg cn forna (Dium vetus). Eptir daga Álexandcrs mikla, er dó 
á síðara hlut fjórðu aldar fyr. Kristsb. (ár. 323), hófst ný borg 
nokkuru neðar, en en forna ítusborg var, i útnorður frá enni 
fornu borg; borg þessi stóð nœr samfalli Skamanderjljóts og 
Símóentsfljóts, og var kölluð llusborg en nýja (Uium novum). 

h, Enn er þess að geta, að borg sú, er Dardanus konúngur 
hafði gjöra látið i riki sinu, eyddist eptir hans daga; var sið- 
an gjör önnur borg, nokkuð þar frá, er en fyrri borg var; 
þessi en nýja borg var og kölluð Dardansborg; hún stóð aust- 
an til við neðra hlut Ilelluliafs, sjau tig-u sktiðrúma, eða nokk- 
uru minna en tvœr jarðmilur, i suður frá Abýdus. Par nær, 
er Dardansborg þessi stóð fyrrum, Ijet Múhameð annarr Tyrkja- 
keisari gjöra kastala tvo, eptir það er hann hafði tekið Mikla 
Garð (ár. 1453); voru kastalar ])essir gjörvir sinn livorum meg- 
in við sundið, annarr norðurálfu megin, en hinn austuralfu 
megin, og eru 750 faðmar millum þeirra. Á dögum Múha- 
meðs ens fjórða, er sat að völdum á fyrra hlut ennar síðari 
helftar sjautjándu aldar (frá ár. 1648 til árs. 1687), voru 
gjörvir tveir aðrir stöplar, tveim milum sunnar eða neðar en 
enir fyrri stöplarnir. Pessir enir siðari stöplar voru og gjörvir 
sinn hvorum megin við hafið, og standa peir þar, er fyrst er 
lagt inn til Helluhafs eða Hellusunds, og eru tvœr þúsundir 
faðma millum þeirra. Pessir fjórir stöplar hafa gjörvir verið 
til að verja sundið fyrir skipum þeim, er Tyrkir hafa eigi vilj- 
að láta þar inn fara; haja stöplar þessir fengið nafn sitt af 
Dardansborg, og eru kallaðir Dardanellar (á fr. Les Dardanelles), 

og af köstulunum eða stöplunum liefir sundið aptur fengið nýtt 
nafn, og er nú venjulega kallað DardaneUasund. 

3 
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en þeir Krýsippus9 ogKrantor10, hvað fagurt er og ljótt, og hvað 

nytsamlegt er og eigi nytsamlegt. Ef þú ert eigi við annað bund- 

inn, þá taktu eplir, hví eg hefi komizt á þessa ætlan. 

2, Saga11 sú, er segir frá því, að Grikkland12 lrnfi lent í 

4—7. 

9) Krýsi'p'pus var einn af heimspekíngaflohki Stólpgánga- 
manna (eða Stóumanna); hann ritaði margt um kenníng peirra 
og þótti góður ritliöfundur. Hann var frá Sólum (Solui) í Aust- 
lcilikafyllii á austurhlut suðurstrandar Asiands; hann dó á enni 
143. ólympsku áradeild, og hafði þá þrjá um sjautugt, og hefir 
hann þá verið fœddur nœr 280 vetrum fyr. Kristsb. 

10) Krantor var einn af heimspehingajlokki Akademinga; 
hann var frá Sólum, sem Krýsippus (samanb. nœstuskýr. hjer á 
undan); hann var uppi á öndverðri enni þriðju öld fyrir Kristsb. 

al) Saga sú, er osfrv., það er Ilíonskviða (eða Ilíonskvœði); 
samanb. 7. skýr. hjer á undan, b-liðinn. 

12) Gr ikkl and, þ. e. land ennar fornu alkunnu höfuð- 
þjóðar, Griklja. Grikkir bygðu í fornöld skaga þann, er aust- 
astur er af enum þremur skögum, er lengst gánga í suður fram 
af norðurálfunni; hinir tveir skagarnir eru Wdaskagi og Spánar- 
skagi. Saga Grikkja er mjög gömul; liún nær, að menn œtla, 
jafnvel upp að nítjándu öhl fyrir Kristsburð. Á tólftu öld var 
styrjöld sú, er hjcr er um talað, og Grikkir átlu við Trójumenn. 
Á fimtuöld fyr. Kristsb. stóð liagur Grikkja með mestum blóma. 
A fjórðu Öld urðu þeir háðir Masedónakonúngum (eptir bar- 
dagann við Köróneu í Boiótafylki, ár. 338 fyr. Kristsb.). Á 
annarri öld fyr. Krisisb. komust Masedónar og Grikkir undir 
Bómverja (eptir orrustur þœr, er áttar voru við Pyðnu og Kor- 
intuborg, árin 168 og 146). Pá er eð rómverska ríki deildist 
(ár. 305 ept. Kristsb.), fylgdi Grikkland enni eystri deildinni, 
og varð svo einn htutur ens austlœga rómverska ríkis (eða ens 
gríska keisaradœmis). Síðan komst Grikkland undir Tyrki, þá 
er þeir unnu MiklaGarð (ár. 1453), og var síðan undir ánauð 
þeirra, unz en nafnkenda gríska frelsisstyrjöld hófst ár. 1821. 
Styrjöhl þessi stóð átta vetur, og var ár. 1829 friður gjörr í 
Hadríansborg. Að fornu fari hafði Grikldandi sjálfu verið 
skipt i þrjá höfuðhluti, Norðurgrikkland (eða Epirus og Pess- 
alafylki), Miðgrikkland (eða Hellafylki), og Suðurgrikkland 
(eða Pelopsey). Við friðinn í Hadríansborg og síðari samn- 
ínga var svo á kveðið, að Artavík (eða Ambrakíuvík) skyldi 
vera norðurtakmark Grikklands að vestanverðu, en Vólovík (eða 
Pagasavík) að austanverðu, eða með öðrum orðum, norðurtak- 
mörk Grikklands urðu nú að vestanverðu en sömu, sem þau, 
er áður höfðu verið vestan megin milli Miðgrikklands ag Norð- 
urgrikldands, en að austanverðu náði Grikkland nú lítið eitt 
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lúngvinnri styrjölil við útlendínga13 sakir ástar Parísar14, hermir 

7—8. 

lengra norður, en Miðgrikkland hafði áðurnáð, pví að pað hafði 
að eins náð að Seitánarvík (eða Maliavílc), en hún liggur lítið 
eitt sunnar (og vestar) en Vólovík. 

13j útlendíngar peir, er hjer er um talað, eru Trójumenn. 
14) París var sonur Príamuss Trójumannakonúngs og IIe- 

lcúbu, drottníngar hans. Skömmu áður, en París fœddist, dreymdi 
Hekúbu draum; hún póttist fœtt hafa loganda eldibrand, og 
pótti henni sem eld legði af brandinum um alla borgina, og 
brendi hana\ var draumurinn svopýddur, að barnpað, er Hek- 

úba gekk með, mundi verða tortímíng borgarinnar. Nú varð 
Jlekúba Jjettari, og ól sveinbarn; pað var út borið, og lagt á 
ídufjall, er lá í austur og landsuður frá Tróju. Par ?iœ?'ði bir?ia 
barnið í fimm daga; siðan fann hjarðmaður einn sveininn, tók 
hann, fór með hann heim til sín, og ól liann upp* se?n liann 
vœri sjalfs hans sonur, og kallaði hann Paris. Pá er París óx 
upp, pótti hannbera af flestum úngum mönnum fyrir afls sakir 
og fegurðar; varði hann hjarð?nenn vel fyrir stiga?nön?iu?n, og 
var hann fyrir pá sök kállaður AIexa?idros eða Alexander (en 
pað er mannvörður á vora túngu), og var hann enn fyrsti 
maður í lieimi, er pað na-fn hafði. 

En nú er pess getið, að pau Pelevs Ealcsson og Petis Ner- 

evsdóttir áttu bruUaup sitt; var par til boðið öllum gyðjum, 
nema prœtugyðju?mi Eris; kastaði hxín pá gullepli inn í brull- 

aupssatimi, og var ritað á eplið: hafi sú, er fegurst er. Öllum 
kom saman u?n, að Júnó, Yenus og Mínerva vœri fegurstar 
af gyðjunum, en nú var eptir að vita, liver peirra fegurst vœri. 
Erpámœlt, að Júppíter upplicimaguð hafilátið Merkúrius sendi- 
goð fara með gyðjurnar til Parísar, er pá var á Idufjalli, og 
boðið Merkúríusi, að láta Pa?'ís dœma rnilli gyðjanna. Hjet 
Júnó París miklu ríki og auðlegð, ef hann dœ?ndi sjer eplið, en 
Mínerva hjet ho?mm vizku, ef han?i dœmdi sjer pað, en Venus 
hjet honu?n enni fegurstu konu, er á jörðu vœri, ef dómurinn 
yrði sjer hagfeldur. Pa?'ís dœ?ndi Venusi eplið. 

Nú er frá pví að segja, að Helena Júppítersdóttir var en 
fegursta kona, er í pann tíð var í heimi; hú?ivar kona Mene- 

lausar Spartverjakomíngs á Pelopsey. Fór París nú til Spörtu, 
að tilvisun Venusar, en er han?i kom pángað, segja sumir, að 
Menelaus hafi eigi heitna verið, en verið farinn austur til Krít- 

eyjar að eyrcndum sínum. París fekk góðar viðtökur í Spörtu, 
og lyktaði svo vera hans par, að hann hafði Helenu á brott 
?neð sjer, og fór með hana til föður sms í Tróju. Af pessu 
hófst en alkunna styrjöld ?nilli Trójumamia og Grikkja. Hór- 
azíus getur pess pegar hjer á eptir, að A?itenor Esýetesson haji 
pað til lagt, að Helenu skyldi aptur skila, en að Pa?'ís hafi eigi 
viljað pekkjast pað. 

3* 
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frá ofsa og ákafa óviturra konúnga og þjóða15. Antenor16 

leggur það til, að orsök styrjaldarinnar sje brott nurnin. Hvað 

gjörir París? Hann segir, að sjer verði eigi þröngvað til að 

sitja lieill að ríkjum, og lifa sælu lífi. Nestor11 leggur kapp 

8—12. 

15j óvitrir lconúngar og þjóðir. Uórazius talar hjer um 
óviturleik Grikkja og Tróa, og hefir honum eflaust sýnzt rjett- 
ara, að ágreiníngur sá, er var milli þjóða þessa, hefði verið 
jafnaður með góðu, lieldur en að halda honum svo til streitu, 
sem gjört var. 

16) Ántenor var einn af enum fornu Tróum; hann var 
sonur Esýetesar nokkurs, er Hómer um getur. Móðir Antenors 
hjet Kleómestra, en kona hans var Pcanó, dóttir Kissevs þess, 
er sumir segja verið hafa föður llekúbu Tróadrottningar. Að- 
ur en TrójustyrjöJd hófst, erþess getið, að þeir Menelaus Spart- 
verjakonúngur, maður Helenu, og Odyssevs, konúngur Iþakseyj- 
armanna, komu til Tróju, og skyJdu þeir fara þess á Jeit við 
Trójumenn, að þeir skiJaði aptur IleJenu, og gistu þeir þá hjá 
Antenor. Pá er styrjöldin hófst, var Antenor svo gamall, að 
hann mátti eigi fyrir aldurs sakir í bardaga gánga, en hann 
átti aJlmarga sonu, er í styrjöJdinni voru. A þíngum þótti 
Antenor Jcoma vel fram, og er þess getið, að hann hafi verið 
vitur maður. Hjer er þess getið, sem víðar, að liann hafi ráðið 
að skila aptur Helenu, og getur Hómer þess í IJwnslcviðu (7. 
þœtti), að hannhafi þar fyrir sœtt átöJum af hendi Parisar. Pá 
er Trója var niður brotin, er sagt, að Grikkir hafi eirt tveim 
Tróum, Eneasi Anliísessyni og Antenor pessum; er mœJt, að 
Grikkir hafi það gjört, af því að þeir Eneas og Antenor höfðu 
verið í fornum liu?imngskap við Gi'ilílii, og jafnan verið þess 
hvetja?idi, að Helenu vœri aptur skiJað. Báðir þeir, Eneas og 
Antenor, liomust siðan vestur til Italala?ids, Eneas til miðhluts 
vesturstrandari?mar, og varð hann þar œttfaðir Rómveija; um 
Ante?\or cr sagt, að hatin hafi haldið vcstur u?n haf ?neð œtt- 
flolik einn, er Ile?ietar vo?'u kaUaðir, og œttaðir vo?'u austa?i af 
Pafíagóni; Antenor kom að Jandi ofarJcga í Hadríuflóa, að 
vcstanverðu við fióann; þar gjörði hann borg þá, erha?m kall- 
aði Patavi (á Jat. Patavium), e?x nú er borgin kölluð Padúa. 
Borg þessi Jiggur í VenedigarfyJlii, en það fyJki hefir ?iaf?i sitt 
af höfuðborg fyJkisins Ve?iedig, en Vencdig hefir aptur fe?igið 
nafn sitt af Ilenetar. 

17) Nestor þessi var so?iur NeJevs Poseido?isso?iar hafguðs, 
og Klóríðar Amfío?isdóttur; lia?m var að sumra œtla?i Jconúng- 
ur í MiðpýJus á PeJopsey. 

A ýngri árum sínum var Nestor með Lapítum, þá er þeir 
átiu við Sentára. Ilcmn er og ncfndur með þeim mönnum, er 
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á að sefa deiliirnar miili þeirra Pelevssonar18 og Atrevs- 

12. 
voru við veiði þá, er veiddur var villigöUurinn við Kalýdon. 
Síðar fór Nestor með Grikhjum til Trójuborgar, og var hann 
elztur allra enna grislcu höfðingja, er í þeirri för voru; höfðu 
þá, segir Hómer slcáld, liðið yfir hann tveir mannsaldrar máli 
gœddra manna, þeirra er fyrr meir höfðu fœðzt og upp alizt 
með honum í enni allhelgu Pýlusborg, en þá rikti liann með 
enum þriðju mönnum; hefir Nestor þá, ef mannsaldur er tal- 
inn vera þriðjungur aldar (eða þrír vetur ens fjórða tigar og 
þriðjúngur vctrar), sem menn œtla að hjer slculi gjöra, verið 
sjautugur eða þvi nœr. Nestor var einlcar vel máli farinn, og 
er svo að orði lcomizt í fornum frásögnum, að mál hafi runnið 
af túngu hans, það er hunángi var sœtara. Pá er sundurþyltlci 
Icom upp milli þeirra Agamemnons og Ahillesar, leitaði Nestor 
við að miðla málum og sœtta þá; síðan, er Grihhir höfðubrotið 
Trójuborg, homst Nestor hlahlaust heim aptur til Pýlusborgar, 
og lifði þar enn nohhura hríð í góðri elli. 

Enn er þess að geta, að Nestor átti, auh annarra barna, 
son þann, er Antílohus hjet, og fjell sá sonur Nestors við Tróju. 

18) Pelevsson, þ. e. en nafnhenda grísha hetja AhiIIes. 
Hann var sonur Pelevs Eahssonar, honúngs í Pvíu, og Petíðar 
Nerevsdóttur sœgyðju. Pá er AhiIIcs var nýfœddur, leitaði 
móðir hans við að gjöra hann ódauðlegan, og lagði hann því 
í eld um 7iœtur, að hún fengi af honum brott numið allt J)að, 
er dauðlegt var, en um daga smurði hún hann með ódáins- 

smyrslum (ajj.ppoox'a); hom þá Pelevs eitt sinn að henni, og sá 
barnið sprihla í eldinum; varð honum þá hverft við og hallaði 
upp. En er Petíður sá, að hún mátti eigi fyrirœtlan sinni fram 
homa, fór hún brott til Nerevsdœtra, syslra sinna; en Pelevs 
tóh sveininn og fehh hann Keironi Kronussyni til uppfósturs. 
Aðrir segja, að Petíður hafi dýft AhiIIesi í Stýgá, svo að ehhi 
vopn mœtti á Jiann bíta, og mátti hann því hvergi sárr verða, 
nema á öðrum hœli, því að hún hjelt um hœl hans, og gat hann 
því eigi vohnað. Spámaðurinn Kalhas hafði fyrir sagt, að Tróju- 
borg mœtti eigi unnin vcrða án fulltíngs AkiIIesar; en með því 
að móðir hans vissi fyrir, að hann mundi falla, ef hann fœri 
til Trójuborgar, hlreddi hún hann hvennbúníngi og sendi hann 
til Lýhómedesar, honúngs á Shýrey, en ey sú lá í Grihlclands- 
hafi, austur undan norðurhlut Evboiu; þar var AlciIIes í hvenn- 
búníngi með dœtrum Lýlcómedesar, og duldist þar svo, þar til er 
TJIixes fann hann 7neð brögðum. Úlixes hom til Skýreyjar, og 
hafði 77ieð sjer ýmsan varníng, emhum lcvennglíngur, en þó og 
nolchuð af vopnum. Ulixes hom með varníng sinn til húss þess, 
er lconúngsdœtur voru í, og sýndi þeim varnínginn; gáfu þá 
honúngsdœtur sig allar að hvennglíngrinu, en Ahilles þreif til 
vop7icinna, og hendi Ulixes hann þar á. Fór Ahilles nú til 
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Trójuborgar, og geltli ágœtlega fram, en er Gríklúr höfðu setið 
um borgina meira en níu vetur, hófst missœtti með peim Aga- 
memnoni, yfrkonúngi Grikkja, og AkiJIesi. Grikkir höfðu her- 
numið konu pá, er Astýnóma hjet; hún var dóttir Krýsesar, 
hofgoða Apollós, og hafði verið gefin Agamemnoni til virðíngav 
við hann. Kom pá faðir hennar með mikið lausnargjald og 
beiddist að mega út leysa dóttur sína, en Agamemnon vildi 
hana eigi af hendi selja, og vísaði Krýsesi á braut með hörð- 
um orðum; hvarf Krýses pá aptur við svo búið og bað Apolló 
fulltíngs, en Apolló skaut pá örum sínum í níu daga á lið 
Grikkja, og fjellu margir fyrir. Pá stefndi AkiIIes píng, og 
leitaði ráðs um, hve skirra skyldi vandrœðum pessum, og rjeð 
pá spámaðu'rinn Kalkas, að aptur skyldi skila dóttur Krýsesar. 
Varð nú Agamemnon ákafa reiður Akillesi, og hótaði að taka 
frá honum fagra konu, er Hippódameia hjet og var Brísevs- 
dóttir; höfðu Grikkir gefið AkiIIesi hana til virðíngar við hann, 
og unni hann hcnni mjög; reis nú af pessu mikil della milli 
Agamemnons og AkiIIesar, og freistaði Nestor að sœtta pá með 
fortölum sínum. Lauk pessu máli svo, að Agamemnon sendi 
dóttur Krýsesar heim aptur, en tók Hippódameiu ena fögru 
Brísevsdóttur frá Akillesi. Sat pá Akilles með liðsmönnum sín- 
um reiður hjá skipum Grikkja og vildi eigi í bardaga gánga. 
Báru pá Grikkir lœgra hlut, og gjörðu Trójumenn árásir á her- 
búðir peirra og lögðu eld í skip peirra. Fór pá Fatróklus, 
vinur Ákillesar, móti rTrójumönnum og rak pá frá skipunum, 
en fjell pví nœst fyrir llektori Friamssyni. Mátti pá Akilles 
eigi láta vinar síns óhefnt- vera; fór hann móti Hektori og 
feidi hann, og dró lík hans eptir vagni sínum til tjalds síns. 
Kom pá Fríamus konúngur um nótt til herbúða Grikkja og 
bað um lík sonar síns, og seldi Akilles honum pað. Um dauða 
Akillesar eru ýmsar sagnir, og segja sumir svo frá, að liann 
hafi felt ástarhug til Folyxenu Priamsdóttur, og hafi œtlað að 
gjöra sáttmál við Trójumenn, og hafi í pví skyni komið til A- 
pollósmustcris, og hafi pá París skotið hann í hœlinn; en aðrir 
segja, að Apolló hafi sjálfur skotið hann. 

Meðan AkiIIes var á Skýrey hjá Lýkomedes komingi, hafði 
hann átt vingott við dóttur konúngs, Deidamíu, og eignuðust 
pau son einn, er Fyrrus var kallaður. Fyrrus pessi var og 
Neoptólemus kallaður, og er pað orð myndað af vsoc (neos) í 
merkíngunni úngur, og tctÓXsjxos (þ. e. ptolemos), sama sem 7roXe[j.O£ 
(þ. e. polemos): hernaður, og pykir líklegt, að Fyrrus hafi svo verið 
kallaður, af pví að hann var á úngum aldri, pá er hann fór 
í hernaðinn við Tróju; pó cetla sumir, að Fyrrus hafi svo verið 
kallaður, af pví að Akilles, faðir hans, var úngur, pá er hann 
fór í hernaðinn, og svo segir enn gríski frœðimaður Pásanías 
(í Lýsíngu Grikldands, 10. pœtti, 26. kap.), að orðið sje tekið í 
Kýpreyjarmálum (xá KvVpia sto]). 
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sonar19; brennir ástin annan þeirra20, 

12—13. 

en reiðin brennir báða þá 

Akilles pessi er maður sá, er eð ágœta þjóðskáld vort, Bjarni 
Thórarensen, nefnir í kvœðum sínum (49. bls.), þar er svo seg- 
ir: Akilles gráta Grikklandseyfar. 

Að endíngu getum vjer þess hjer, að alllíldegt pykir, að 
Akilles (á gr. ’Ay^XXsiíc) sje sama orð (og nafn), sem eð nor- 
rœna (eða íslenzka) orð EgiII, er í fornmcili voru hefir í veiti- 
falli (dativus) Agli (en eptir nýjara málinu: Egli). 

19) Atrevsson, p. e. ennnafnhendi gríski lierkonúngur Ága- 
memnon. llann var sonur Atrevs Felopssonar, og var konúng- 
ur í Mýsenuborg í Argverjafylki (á Felopsey). Kona hans hjet 
Klýtemnestra; hún var dóttir Tyndareuss Spartverjakonúngs; en 
systkin liennar (eða hálfsystkin) voru pau Kastor, Follúx og Hel- 
ena, kona Menelausar, bróður Agamemnons. Pá er Farís, son- 
ur Fríamuss konúngs í Trójuborg, hafði brott numið Helenu ena 
fögru, konu Menelausar, konúngs í Spörtuborg, pá söfnuðu peir 
brœður, Agamemnon og Menelaus, liði um alt Grikkland, ctð peir 
fengi Helenu aptur náð, og voru þessir ágœtastir höfðíngjar, er 
til peirrar ferðar rjeðust með peimbrœðrum: Díómedes og Sten- 
elus frá Argverjaborg, Nestor frá Miðpýlus, Idómenevs og Mer- 
íónes frá Krít, Ajax (eða Ajant) og Tevser frá Salamis, Ajax 
Oilevsson frá Austlákrafylki, Akilles og Fatróklus frá Þvíu í 
Þessalalandi, og Ulixes frá Tpöku. En er allur herrinn var 
saman kominn í hafnborginni Alis í Boiótafylki við Evboiusund, 
fengu Grikkir eigi byr. Var pá spámaðurinn Kalkas spurður, 
hví pað sœtti, og svaraði hann, að Agamemnon liefði móðgcið 
veiðigyðjuna Díönu, með því að liann hafði skotið hindnokkura, 
er liún átti; sagði Kalkas, að Agamemnon yrði að fórna gyðj- 
unni ffigeníu, dóttur sinni, til að blíðka gyðjuna. Voru peir þá 
sendir að sœkja Ifígeníu, Ulixes og Díómedes, og er peir komu 
með hana og Agamemnon œtlaði aðfórna henni, kendi Díana í 
brjósti um hana, Ijet hind í stað hennar, en brá myrkva yfir 
sjálfa hana, og flutti hana síðan í loptinu til Tárlands, og gjörði 
hana par að hofgyðju sinni. Því nœst rann á byr, og sigldu 
Grikkir þá til Trójuborgar og settust um hana, en fengu eigi 
brotið hana, pví að borgarmenn vörðust með enum mesta dreng- 
skap, en er Griklcir höfðu setið um borgina meira en níu vetur, 
hófst missœtti með peim Ahillesi og Agamemnoni, svo sem sagt 
er í nœstu skýríngu hjer að framan. Síðan, þá er AkiIIes hafði 
felt Hektor Fríamusson, er bezt varði borgina, og borgin var 
unnin, hvarf Agamemnon aptur heim á leið, en meðan hann 
hafði á braut verið, hafði Egispus frœndi hans, Þýestesson, komizt 
í kunníngskap við konu hans Klýtemnestru, og átti vingott við 
hana, og nú er Agamemnon kom lieim aptur til Mýsenuborgar, 
drápu pau hann, Klýtemnestra og Egispus, og ferr ýmsum sög- 
um um pað, með hverjum atburðum pað varð. 

20) annarr þeirra. / latínunni stendur hic, og pykjast 
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samt. Allar ávirðíngar konúnganna31 koma niður á Akeum32, 

og fyrir innan og utan múra ílusborgar23 verður mönnum á, 

með því að þeir gánga í flokka hverr móti öðrum, beita vjelum, 

drýgja glæpi, fara eptir girndum sínum, og láta reiðina við sig 

ráða. 
r 

3, I öðru lagi hefir enn sami höfundur sýnt oss nytsamlegt 

dæmi, þar er XJlixes24 er, og bent oss með því á, hvað mann- 

13—17. 

menn vita, að pað eigi við Alrevsson eða Agamemnon; af frá- 
sögninni hjá Hómer (i Ilíonskviðu, 1. pœtti) er svo að sjá, sern 
ástin hafi brent báða pá, Agamemnon og Akilles. 

21) konungar, á gr. jiaai\ízc>, pac’f.Xvjsc °9 Paat.\sí£. Svo 
kaltar Hómer venjulega höfðingja Grikkja eða fyrirliða, hvort 
sem peir hafa konúngdóm ái hendi eða eigi, og hefir Hórazíus 
hjer líklega einkum í huga pá Agamemnon og Akiltes, en Aga- 
memnon var konúngur í Mýsenuborg i Argverjafylki, sem áður 
er sagt (í 19. skýríngu), en Akilles var konúngsson frá Pvíu í 
Þessalafylki, og hajði eigi konúngdóm á hendi, pví að faðir 
hans var enn ci lífi, og liafði eigi niður lagt konúngsstjórn. 

22) Akear er hjer sama sem Grikkir, en upphajlega og eig- 
inlega voru Akear einafenum grisku pjóðdcildum, og er peirra 
cinkum getið í Þessalafylki í Norðurgrikklandi, og á Pelopsey 
(eða í Suðurgrikklandi). 

23j ílusborg, sama sem Trójuborg cða Trója; samanb. 
sjettu skýring hjer að j'raman. 

24) ZJlixes (á gr. Odyssevs) yar sonur Laertesar Akrisi- 
ussonar. ZJIixes var konúngur á Ipöku, er nú er kölluð Þeakí, 
og er ey sú ein af cyjum Iónahafs. llann var einn af 
enum grisku höfðingjum, er voru með i herfeiðinni til Tróju, 
og er hann einkum nafnkenclur orðinn fyrir kœnslm sina og 
hyggindi. Þá er Trója var unnin, livarf Ulixes aptur heim á 
leið, en lenti pá i miklum og löngum hrakningum, og komst 
loks heim eplir tiu vetur; hajði hann pá, verið 20 vetur að 
heiman, pvi að umsát Trójuborgar stóð og tiu vetur. IJm 
pessa hrakninga U/ixesar (eða Odyssevs) og ferðatag er annað 
af höfuðkvœðum Hómers skálds, Odyssevsdrápa eða Odyssevskviða, 
er hjer er ciður um getið; sarnanb. sjaundu skýring, c-Iiðinn. 

Úlixes er sama orð, sem eð gríska orð Odyssevs, og hefir 
pá eð griska orð breyzt svo í latinunni, að 0 hefir orðið að U 
cða Ú, d aðf l, y að i, ss cið x, og evs að es. 

Kona Úlixesar hjet Penelópa, og hjet son peirra Telema- 
kus; um bœði pau, Penelópu og Telemakus, er lijer siðar talað, 
Penelópu í 29. skýringu við brjef petta, en Telemakus í skýr- 
íngu við 40. vísuorð c??s sjaunda brjefs bókar pessar. 
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dáð og speki fær að gjört. Úlixes25 vann Tróju, og kynti 

sjer síðan með miklum viturleik borgir margra manna og siðu 

þeirra; hlaut hann að þola margar mannraunir á leið sinni um 

eð víða liaf, er liann leitaði sjer og förunautum sínum heim- 

farar, en Ijet þó eigi drekkjast í andstæðilegum öldum mótlæt- 

ínga. þú2G kennir raddir Sírena27; þú kennir og stanp Kirku28. 

17—23. 

25) tílixes vann Tróju osfrv. Ujer þyldr sjámega, að IJór- 
azius hafi fyrir sjer haft orð Hómers sltálds, par er Ilómer hemst 
svo að orði í upphafi Odyssevskviðu: TpoCr^ fepov TCToXísð’pov 
£7rspcrev, tuoa\o)v 5’ ávð’pW7U<0'v iðsv ácrTsa xod voov eyvw, osfrv. 

2<i) p ú hennir osfrv. í orðum Hóraziusar hjer liggur, að 
Lollíusi, er brjef petta er til, sje liunnug frásögn Hómers slcálds 
um söng Sirena og um töfrablendíng Kirku; samanb. tvœr en- 
ar nœstu skýríngar hjer á eptir. 

2T) Sírenurnar voru einskonar söngmeyjar eða söngdísir; 
pœr voru dœtur ftjótsguðsins Akelóusar í GrihkJandi, en móðir 
peirra var sÖnggyðjan Terpsikóra, eða, eptirpví sem aðrir segja, 
sönggyðjan Melpómena. Söngdísir pessar bjuggu á cy einni 
vestan við neðra hJut ItalaJands, og seiddu partilsínmeð fÖgr- 
um söng sínum sœfarendur pá, er fram Jijá fóru, og fyrirfóru 
peim siðan. JJJixes komst svo fram J\jái Sírenum, cið Jiann drap 
vaxi í eyru sveitúnga sinna, og máttu peir fyrir pví eigi Jieyra 
rödd Sírena, en sjáJfan sig Jjet hann binda mcð opnum eyrum 
við sigJu á skipi sínu, og bannaði að Jeysa sig, hversu sem Jiann 
beiddist pess; fehk Jiann svo hcyrt enn fagra söng Sirena, og 
pó komizt fram hjápeim; og œtJa sumir, að saga pcssi cigi að 
jartegna, að duganda manni sje Jeyfdegt að njóta pess, cr gott 
er og fagurt í Jífinu, en menn eigi pó að varast að Játa falJast 
fyrir óJeyfdegum freistíngum. Um töJu Sirena er oss cigi ann- 
að kunnugt, en að sumir segja, að pœr hafi verið tvœr, sumir 
prjár, og sumir fjórar. 

28) Kirlca var dóttir lleUusar sóJguðs og Persu (eða Pers- 
eiðar) Ókeansdóttur; hún bjó á ey einni fyrir vestan ítaJaJand, 
og sögðu seinni menn, cið ey sú Jiefði par verið, er Jiöfði sá var, 
er við Kirku var kendur, og JiaJJaður KirhuJiöfði, en liann Já 
par, er mœttist Latland eð forna og LatJand eð nýja. ÚJixes 
kom á ferðum símtm tiJ eyjar KirJiu; Jjet hann pá JiáJfa sJiip- 
sóJm sína gánga á Jand upp að Jtanna eyna; peir mcnn Jwmu 
til híbýJa Kirltu, og tóJi hún peim vel að sjá, en gaf peim eins 
konar töfraftJendíng með óJyfjani í, og gjörði pá að svínum; 
síðan kom L Jixes sjáJfur til KirJiu, og œtJaði liún að fara með 
hann, sem liún Jiafði farið með sveilúnga hans, og gaf Jwnum 
tófrabJendíng, en UJixes hafði á leiðinni til KirJcu mœtt MerJc- 
úríusi uppJieimaguði, og fengið hjá honum eins Jwnar Jilifðar- 
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Ef29 Élixes liefði heimsklega og girndarsamlega bergt staupum 

Kirku með sveilúngum sínum, mundi hann vit sitt látið hafa, og 

orðið að lifa við smán undir yfirráðum lauslátrar húsmóður, og 

verið sem óþrifalegur rakki eða saurelskt svín. Vjer erum eigi 

annað en höfðataian; vjer erum að eins fæddir til að neita á- 

vaxta jarðarinnar; vjer erum sem biðlar Penelópu30, dáðlausir og 

duglausir, og sem æskulýður Alkínóusar31, er stundaði meira en 

vera bar, að ræsta húð sína, og þótti vel sama, að sofa fram á 

miðjan dag, og þagga síðan niður áhyggjur sínar við hörpu- 

glamur. 

4, Ræníngjar rísa upp um nætur, að þeir fái menn vegið, 

en þú32 vaknar eigi, að þú fáir varðveitt sjálfan þig; og þó munt 

þú hlaupa33, ef þú ert vatnsjúkur, þótt þú viljir eigi það gjöra, 

24—84. 

gras, og sákaÖi hann því eigi, pótt hann drgltki af biendingi 
KirJiii, og feltk liann nú leyst sveitúnga sína úr nauðum peim, 
er Kirka hafði þá í fœrða. 

29) Ef Úlixes hefði osfrv. Úlixes bergði að vísu töfra- 
bltndíngi Kirku, en hann gjörði það með gœlni og varhygð; 
hafði hann áður fengið hhfðargras hjá Mcrkúriusi, og sakaði 
hannþvíeigi drykkurinn; samanb. nastu skýríng hjeráundan. 

30) Penelópa var dóttir Ikartusar Períeressonar, og kona 
Úlixesar Íþakseyíngákonúngs, er nefndur er hjer á undan. 
PeneJópa er najnkend fyrir þolinmœði sína og tryggleik. Með- 
an LJixes, maður hennar, var burtu, beiddu hennar margir 
af eyjarskeggjum, cn hún viJdi eigi taka þeim, og hafði við 
ýms undanbrögð, unz maður hennar kom heim, og fyrirfór 
biðJunum. llórazíus nefnir hjer biðla Penelópu til dœmis um 
dáðlausa menn og dugJausa. 

31) AJkínóus var konúngur þjóðar þeirrar, er Fealtar 
voru káJJaðir; þeir bjuggu á ey einni, er Skerey hjet, og segja 
seinni menn, að það hafi verið eyin KerJtýra eða Korkýra (eða 
Korsýrá), er siðar var köJJuð; nú er eyin köJIuð Korfú, og er 
það nú höfuðey ens íónska þjóðríkis, er svo er JtaJJað. Pess er 
getið í fornum sögum, til dæmis hjá Hómer í Odyssevskviðu, 9. 
þœtti, að Feákar höfðu mikið af söng og dansJeiltum og öðrum 
skemtunum, og voru hóglipr mjög. 

32) þú. lljer, og viðara í grein þessi, er sem opt í Jatínn- 
máli, að liður annarrar persónu (eða þúJiður) er hafður, par 
er óvíst er, hvort orð pau, er töJuð eru, eiga beint við þann 
mcmn, er til er talað, eða við menn álment. 

33) hlaupa. Hreifíng þykir holl vera vatnsjúkum mönn- 
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ef þú ert heill heilsu; en ef þú beiðist eigi bókar og Ijóss fyrir 

dag, og leggur eigi allan hug þinn við sómasamlegar iðnir og 

iðkanir, þá nmnt þú þjást þúnglega, og eigi fá sofið fyrir öfund 

og illum girndum; því að hvað veldur því, að þú hraðar þjer 

það braut að nema, er gjörir mein auga þínu, en dregur aptur 

lækníngina árlángt, er eitthvað meiðir lmg þinn? Sá34 hefir 

hálfnað verk, er hafið hefir; haf þoran vizku að leita; byrja þú. 

þeim manni, er frestar því að lifa rjettlega, ferr sem bóndan- 

um; hann bíður þess, að áin renni fram, en hún rennur, og 

mun renna veltileg urn aldur og œfi. 

5, Menn leita sjer fjár og fjesællar konu, er þeir megi börn 

við ala; menn mýkja og með arðurjárni35 óyrkta skóga. Sá 

maður, er það hlotnast, er gnógt er, æski sjer éinskis framar. 

það eru eigi hús og lönd, eða hrúgur af eiri og gulli, er draga 

sóttir og vanheilindi úr sjúkum líkam þess, er á, eða áhyggjur 

úr sálu hans; eigandinn hlýtur að vera heilbrigður, ef hann 

hugsar til að njóta þess vel, er hann aílað hefir. Sá maður, er 

girnist eitthvað eða óttast, hefir jafnmikið yndi af húseign sinni 

og fje, sem augnveikur maður af litmyndum, eða fótvcikur mað- 

ur af hlýjum36 umbúðum, eða eyru þau af hörpuhljómi, er saurr 

hefir í sezt og særir þau. Ef37 kerið er eigi hreint, súrnar alt 

það, er í það er látið. 

34—54. 

um; svo segir Selsus t. d. í lækníngabók sinni (3. þcetti, 21. 
kap.)f að vatmjúkir menn skuli tfánga mikið, og jafnvel stund- 

um hlaupa (multum ambulandum, currendum aliqvando, osfrv.). Með 
orðurn sínum hjer viU Hóraz á benda, að menn leiti sjer bóta 
við meinsemdum líkams, en vanraki meinsemdir andar sinnar. 

34) Sá hefir hálfnað verk, er hajið hejir; á latínu: dimidi- 
um f act«, qvi coe p it, hab et; líkt pessu er það, er menn nú 
segja venjulega á íslenzku: hálfnað er verk, þá hafið er. 

35) arðurjárn, á lat. vomer (og vom is), þ. e. það járn 
í arði eða pH>g, er jörðin er mcð ristin; samanb.: með cinu 
arðrjárniy þí er ristill heitir, Stjórn 177, 386, 7. 

36J hlýjar umbúðir þykja eigi góðar við fótaveiki, og segir 
Selsus i lœknmgabók sinni (4. þœtti, 24. kap.), nœr slíkar um- 
búðir skuli við hafa Jjess kyns sjúkdóma, en það er, ef bólgu- 
laust er. 

31) E f kerið er eigi hreint, osfrv. Mcð orðum þessum vili 
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6, Sneið hjá munaði; unaðsemd, er harmi er keypt, skaðar 

meira, en hún bætir. Ágjarn maður er jafnan þurfandi; leita 

þú ósk þinni víss endimarks. Öfundsjúkur maður megrast af 

því, er öðrum gengur vel, og hafa eigi harðstjórarnir33 á Sikil- 

55—58. 

Hórazíus sýna, að hugarfar manna og háttsemi verði óhrein- 
látleg, ef hjarta peirra og brjóst er eigi vel undir búið í œskunni. 

38) harðs tj 6r arn ir á Sikiley. 
a) Ilarðstjóri, á lat. tyrannus, og gr. Tupavvoc, er, sem 

kunnugt er, haft um þá menn, er þykja illir og harðir í stjórn 
sinni, en eð gríska orð Tupavvos (og eð latínska orð tyrannus) er 
þó upphaflega og eiginlega haft um þá menn, er orðið hafa 
einvaldar eða einvaldshöfðíngjar, þar er lýðveldisstjórn hefir áð- 
ur verið; hafa surnir slíkir einvaldshöfðíngjar þott góðir stjórn- 
endur, svo sem til dœmis að taka Písistratus, er á síðara hlut 
sjettu aldar fyrir Kristsb. var alllengi einvaldshöfðíngi (tyranmis) 

yfir Aþenuborg, par til er hann dó ár. 528. En þótt nú sumir 
slíkir einvaldshöfðíngjar (Tupavvct) þœiti vel fara með sfjórn 
sinni, var það þó miklu optar, að þeir voru illir og harðir, og 
þar af kom það, að merking orðsins týrannos (eða týrannus) 
breyttist svo, að það var optast liaft um harðsljóra. 

b) Margra einváldshöfðíngja (eða harðstjóra) er getið á 
Sikiley, einkum í Sýrakúsborg og Agrígentsborg. Af einvalds- 
höfðíngjum (eða liarðstjóruni) Sýrakúsborgar eru einna nafn- 
kendastir 1) Gelon, er varð einvahlshöfðíngi í Sýrákúsu ár. 485 
fyr. Kristsb.j en dó ár. 478. 2) broðir Gelons, llíeron enneldri; 
hann dó ár. 467. 3) ÞrasýbúU, bróðir þeirra Gelons og Híer- 
ons; hann var illnr og grimmur, og var braut rekinn á ellefta 
mánaði stjórnar sinnar (ár.466), ogliófst þá af nýju þjóðstjórn 
í Sýrakúsu, svo sem áiður hafði verið fyrir daga Gelons. Þjóð- 
stjórn þessi hjelzt, þar til er 4) Díónýsíus enn eldri varð ein- 
valdshöfðíngi (ár. 406); Díónýsíus þessi dó ár. 367; tók þá við 
stjórn 5) sonur hans, Díónýsíus enn ýngri. Díónýsíus enn 
eldri hafði verið tvihvœntur; fyrri kona hans var dóttir Her- 
mókratesar nokkurs, ágæts manns, og átti Díómýsíus enn eldri 
við þeirri konu Díónýsíus þann, er tók við stjórn eptir hann. 
Síðari kona Díómýsíusar ens eldra hjet Aristómaka, dótlir Hipp- 
aríns nokkurs, er og var cigœtur maður, sem faðir ennar fyrri 
konu Díónýsíusar hafði verið. Aristómaka óitti bróður þann, 
er Díon lijet; var það vitur maður og góðgjarn, og unni mjög 
almennu fre/si, og óttaðist Díónýsíus mágur hans, að hann 
mundi sjer hœttur verða; kom þá upp missœtti milli þeirra, og 
lyktaði því missœtti fyrst svo, að þeir átt.ust bardaga við, og 
bar Díon hærra hlut, en Díónýsíus fiýði yfir til Italalands (ár. 
356). Þrem vetrum síðar (ár. 353) var Díon róiðinn af dög- 
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um. Sjau velrum síðar (ár 346) tókst Diómjsiusi aptur að ná 
völdum í SýrakiUu, en sú stjórn hans varð eigi lánggœð; var 
liann enn af nýju sviptur völdum, og rekinn af landi brott (ár. 
343), og hafðist hann nú við, pað er eptir var œfi hans, í Kor- 
intuborg á Grikklandi, og kendi par börnum. Eptir penna 
brautrektvr Díónýsíusar ens ýngra hófst enn pjóðstjórn í Sýr- 
akúsu, og hjelzt hún til ársins 317; pá varð 6) Agapókles ein- 
valdshöfðíngi par, og sat hann að vöidum til pess, er hann 
var drepinn á eitri (ár. 289). Loksins geiitm vjer hjer 7) 
Hierons ens ýngra, cr varð fyrst herforíngi (pretor) Sýrakúsmanna 
(ár.275), og síðan konúngur peirra (ár. 270), oglijelt hann kon- 
úngstjórn, par til er liann dó, ár. 216. 

c) Af pessum einvaldshöfðingjum Sýralmsborgar eru peir 
feðgar, Díónýsíus enn eldri og Díónýsíus enn ýngri, einkum 
nafnkendir f-yrir grimd sína og aðra mannvonzku, en pó er 
Falaris, er var harðstjóri í Agrígentsborg, jafnvel kunnari orð- 
inn fyrir grimd sína, en nokkurr annarr harðstjóri á Sikiley. 
Falaris Ijet smið pann, er Ferílnus (eða Perilhis) hjet, gjörauxa 
einn af eiri; var uxi sjá svo lagaður, að pípur voru í honum, 
og er mennvoru látnir í uxann, og kvcykt var undir, og menn- 
irnir tóku að vcina, pá kvað við í pípunum, sem naut baulaði, 
og pótti Falaris pelta cn bezta skemtan. Fyrsti maðurinn, er 
brendur var í uxanum, var Pcrílaus, er uxann gjörði, og laun- 
aði FaJaris honum svo uxasmíðina. Margt annað pótti Falaris 
illa gjöra, og urðu pað œfilok hans, að hann var grýttur til 
dauðs (ár. 550). 

Falaris pessi hefir illur pótt, enda hefir hann og par í átt 
sammerkt við marga aðra, pá cr illir pykja, að pví hcfir eink- 
um verið haldið á lopti um hann, er ilt er, en hins síður getið, 
er gott var í fari hans, og setjum vjer hjer sögukorn, er sýnir, 
að Falaris hefir eigi með öllu fráhverfur verið mannlcgum til- 
finníngum, og er saga súí Sagnasafni (Variae Ilistoriae) ens gríska 
sagnfrceðíngs Elíans (íöðrum pœtti, en fjórða saga). Maður er 
nefndur Karíton; liann unni nijög únglíngi einum, er Melan- 
ippus hjet. Melanippus komst í málsókn við einn af vildar- 
mönnum Falariss. Falaris bauð Melanippusi að hœtta mál- 
sókninni. Melanippus vildi pað eigi. Hótaði Falaris Melan- 
ippusi pái Öllu illu, og varð Melanippus frá að hverfa. Pótti 
Melanippusi pó mikið fyrir pessu, og hugði að gjöra atför að 
Falaris, og reyna að fyrirkoma honum. Bar Melanippus nú 
pessct sína ráðgerð undir vin sinn Karíton, og vildi fá hann í 
fylgi með sjer. Kciríton pótti petta hœtturáð, og rjeð Melan- 
ippusi að biðleika við, og Ijet Melanippus sjer pað segjast. En 
nú hugsaði Karílon sjer að fyrirfara harðstjóranum sjálfur, og 
láta Melanippus ekki cif vita, svo að Melanippus kœmist eigi í 
neinn vanda, ef atförin heppnaðist eigi. Tók Karíton nú rýt- 
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ey39 fundið meira píslarfæri, en öfundin er. Sá, er eigi hefir 

stjórn á reiði sinni, mun óska þess, að það væri ógjört, er harm- 

ur hans og hugur hvatti hann til, meðan hann með ofbeldi 

hraðaði sjer að koma fram hegníngu fyrir hatur það, er hann 

átti óhegnt. Reiðin er stutt æði. Stýr hug þínnm, því að ef 

hann hlýðir eigi, stjórnar hann; legg beizl við hann og hald 

honum í festi. Meðan makki hestsins er grannur, og hesturinn 

auðvaninn, lagar tamníngarmaðurinn hann svo, að hann fari veg- 

inn, þar er reiðmaðurinn á bendir; og er veiðihvolpurinn ferr 

úti10 í garði að gelta að hjartarbelginum, þá er hann því næst 

hafður tii veiða í skógum úti. Kem þú nú þarfieg fræði, með- 

58—68. 

íng, og hjcJt þángað, er hann vissi, að harðstjórinn var, en 
varðmenn harstjóra vrðu varir við ferð Karítons, og handtóku 
hann. Var Karíton nú fœrður í myrkvastofu, píndur þar, og 
leitað fast á hann, að birta, hverjir vœri í vitorði með honum. 
En Karíton stóðst píslir alJar, og gaf ekki vppskátt; en er 
MeJanippvs frá, að vinur hans var Jengi svo píndur, gekk hann 
fyrir harðstjóra, og játaði eigi að eins, að hann hefði verið í vitorði 
með Karíton, heldur og, að hann hefði verið vpphafsmaður og 
hvatamaður atfarár þeirrar. er gjör var við FaJaris. Nú spurði 
FaJaris, liví þetta sœtti, og Jivað hefði knýit MeJanipp til sJikra 
rciða. Sagði MeJanippus þá frá máJsóJin þeirri, er aður er um 
getið, og kvað sjer svo Jiermt Jiafa við orðið máltdoli þau, er á 
urðu, að hann hefði viJjað ráða FaJaris bana. Varð FaJaris 
nú aJt annars hugar, en hann hafði áður verið, og þótti hon- 

um svo mikið íil koma vegJyndis þeirra Karítons og Melanipp- 

usar, að hann Jjet bciða þá þegnr lausa; þó var svo á ltveðið, 
að þeir skyJdi samdœgurs fara bravt af Agrígentsborg og þegar 
í bravt af SikiJey, en eigna sinna fengu þeir að njóta óskerðra. 

39) Sikiley, en atkunna ey, er liggur í útsuðurcett frá I- 

talstá. 
40) úti í garði. Fyrir framan Jiús enna fornu Grikkja og 

'Rómverja var opt eins konar garður eða gerði, og voru um- 

hverfis í garði þessvm hestJiús þeirra og fjós og Önnvr útihús. 
jjjer er svo ráð fyrir gjört, að JivoJpi, er œtJaður er til veiða, 
sje fyrst sijndur cinJiverr dýrsbeJgur úti í garði þessum, og síð- 

an, er JivoJpurinn tekur að geJta að beJginum, þá er farið með 
hann út í skóga; svo er og vm únga menn, að í œskvnni byrj- 

ar að kenna þeim það, er gott er, og þeim er síðar œtJað að 

stunda. Eð sama vill hlórazíus og sýna meðþví, crhannsegir 
hjer á undan um ilngan hest og tamníngcirmann. 
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an úngur ert, og brjóst þitt óflekkað, og far til þeirra manna, 

er betur vita en þú. Kerið41 mun lengi varðveita það bragð, er 

eitt sinn befir í það komizt, meðan það var nýtt. Ef42 þú ferr 

mjög tómlega, eða beldur mjög ákaft undan, þá er þjer það að 

segja, að eg bíð eigi eptir þeim, er seinn er, og eltist og eigi 

við þá, er undan fara. 

Priðja brjef* 1 
til 

Júlíusar Flórusar2. 

Efni brjefsins. 

Mig fýsir að vita, hvar Ktádius (Tíberíus) er með her sinn, 

hvort hann og pjer eruð í Þrahlandi, eða við llelluhaf', eða í 

68—71. 

41J Kerið mun lengi osfrv. / enni nýjari íslenzhu er sá 
orðshviður, að sagt er: smekkurinn sá, sem kemst í ker, keim- 

inn lengi eptir ber, og pykir líklegt, að sá orðskviður sje sprott- 

inn af pessum orðum Ilórazíusar. 
42J Ef pú osfrv. 1 enda brjefsins er hjer eins konar hvatn- 

íng til úngra manna, að taka vel ráðum góðra manna ogpekkj- 
ast pau. 

1) Þriðja brjef. Brjef petta er ritað ár. 20 fyr. Kristsb.; 
samanb. nœstu skýríng hjer á eptir. 

2) Július Flórus. Ar. 20 fyr. Kristsb. sendi Agústus keisari 
stjúpson sinn, Kládíus Tiberíus Neró. austur í lönd. Kládius 
pessi Tíberíus Neró er sami maðurinn, sem sá, er síðar var 
keisari (frá ár. ié til árs. 37), og venjulega er kallaður Tiberíus. 
Á pessi sinni austurför skyldi Tiberíus lagapað, er aflaga pótti 
fara í skattlöndum Rómverja austur í heimi, og auk annars 
setja Tígranes Artabazesson ens fyrsta til ríkis í Armenálandi, 
en síðast hafði par konúngur verið bróðir Tígranesar, Artabazes 
enn annarr, cr og er kallaður Artaxías, og rjeðu frœndur hans 
hann af dögum. I för með Tíberíusi voru ýmsir frœðimenn, 
svo sem liöfðíngjum var fyrrum titt með sjer að hafa á slíkum 
ferðum, og var Júlíus Flórus, sá er brjef petta er HI, einn af 
peim mönnum. Til Ftórusar pessa er og annað brjef ennar 
síðari bókar; að öðru leyti er oss eigi neitt kunnugt um Flór- 
us, nema sagt er, að hann hafi kveðið kýmikvœði (eða satýrur). 
Annarr Flórus, en pessi Flórus, var Lúsíus Anneus Flórus, er 
var uppi á dögum lladríans keisara, á öndverðri annarri öld; 
hefir Flórus sá rilað stutt ágrip af sögu Rómverja frá upphafi 
borgarinnar (ár. 753), og til ársins 29 fyr. Kristsb. 
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Aslandi. Iívað hefst frœðimannaflokhurinn að? og hverr teliur 

sjer fyrir hendur að rita um afrehsverh Ágústusar? Ilvernig 

líður enum mannvœnlega Tizíusi? og hvað yrhirhann? Ilvern- 

ig líður Selsusi, er hœttir við að styðjast um of við forða ann- 

arra manna? Og hvernig líður sjálfum pjer? hvað hefst þú 

að? og hvernig semur þjer við Múnazíus? Pið eruð betri en 

svo, að yður semji eigi, og hcfi eg hvigu á beit, er eg œtla til 

blóts, þá cr þjer Itomið heim aptur. 

Júlíus Flórus, mig fýsir að vila, hvar a útkjálkum jarðar- 

innar Kládíus3, stjúpsouur4 Ágústusar5, er í hernaði. Dvelst 

1—5. 

3) Kládíus, þ. e. K/ádius Tiberius Neró, er vanalega er 
Jtállaður Tiberius; samanb. 2. og 4. shýring. 

4) stjúpsonur Agústusar. Agústus Tteisari var þrihvœnt- 
ur; fyrst átti hann Klúdiu (eða Kládiu), dóttur Púb/iusar K/ó- 
diusar, ens alhunna mótstöðumanns Síserós. Önnur hona Agúst- 
usar hjet Shríbónía; hún var systir Shribóniusar þess, er var 
tengdafaðir Sextusar Pompeiusar, Pompeiussonar ens mihla, og 
átti Ágiístus með honu. þessi ena nafnhendu Júliu. Priðja hona 
Ágústusar var en nafnhenda Livia (.Drúsi/la); hún hafði áður 
verið gipt Tiberiusi Kíádíusi Neró, er var samtiða Siseró 
mœtshumanni\ hafði Livía átt með þessum sinum manni so?i 
einn, er og hjet Tiberius Kládius Neró, og varð liann síðar 
heisari, og er vana/ega hallaður Tiberius (samanb. nœstu shýr- 

íng hjer að framan). 
Nohhuru eptir það, er Tiberius fœddist, samdist svo um 

með þeim Agústusi og Tiberiusi e/dra, að Tíberius enn eldri 
shy/di s/eppa honu sinni, og Ágústus fá hennar; var Livía þá 
ó/jett annað sinn, og eignaðist síðan son þann, er Drúsus var 
ha/laður. Drúsus þessi varð síðar a/Ifrœgur fyrir hernað sinn 
við Iteta og Vindeliha, og síðan við Germana, en fótbrotnaði 
ár. 9 fyr. Kristsb., og dó af því. Sonur þessa Drúsusar var 
Kládius, er var heisari frá ár. 41 til árs. 54. 

Um liernað Tiberíusar, þayin er Hórazíus á hjer við, er 
talað i annarri shýringu hjer að framan. 

5) Ágústus, þ. e. ennnafnhendi rómvershi heisari, Agústus. 
Ha?m var fæddur ár. 63 fyr. Kristsb., og var af œtt Ohtavía, 
og var hann, sem þeir œttmenn, fyrst ha/laður Ohtavíus; var 
faðir hans Kajus Ohtavius, er var shaltlandsstjóri i Masedóna- 
landi ár.GO', móðir hans var Attia, en ýngri systurdóttir Júli- 
usar Sesars ens mihla. Ohtavius þcssi enn ýngri misti föður 
sins, þá er hann var á fimta aldursári; fór hann þá til móð- 
urmóður sinnar Júliu, og var hjá henni um hríð. Síðan tóh 
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yður í fraklandi6, og við eð snæfjötraða Hebrusfljóf1? eða við 

3—4. _ 

framdihans, Júlíus Sesar, hann að sjer, og sá um uppeldihans 
og menníng. Nókkuru áður en Scsar var veginn (ár. 44 fyr. 
Kristsb.), hafði hann sent Oktavíus enn ijngra austur til Apoll- 
onsborgar í lllýrafyUti; skyldi Oktavíus halda þar fram bók- 
námi sínu, og kynna sjer þar herskipan við her þann, cr þar 
var saman dreginn til herfarar mót Pörtum. Pá er Sesar var 
veginn, brá Oktavius skjótt við, og fór þegar til Jlóms; fekk 
hann nú að vita, að Sesar frœndi hans hafði œttleitt hann; jók 
hann þá nafn sitt og breytti því, sem títt var við œttleiðslu, og 
var hann nú kallaður Sesar Öktavíanus, eða einúngis Sesar, eða 
einúngis Oktavianus. I fiestum mannkynssögum er getið um 
styrjaldir þœr, er Sesar Oktavíanus átti nú, fyrst við Markus 
Antónius þrístjórnarmann; siðan við þá Brútus og Kassíus; því 
nœst við Lúsíus Antóníus, bróður Markuss Antóníusar þrístjórn- 
armayxns; þá við Sextus Pompeius, son Pompeiusar ens mikta, 
og enn við Markús Antóníus og Kteópötru, Egiptalandsdrottn- 
íngu. Eptir enn síðasta bardaga, er stóð við Strandarhöfða 
(Actium), eða norðan til við útnorðurhorn Akarnanaf'ylkis (ár. 31), 
varð Oktavíanus einvaldur yfir Rómaríki, og er eð nœsta ár 
(árið 30) talið vera hið fyrsta ríkisstjórnarár hans; fekk hann 
nú noklcuru síðar (ár. 27) það viðurnefni, að hann var Agústus 
kaltaður, en það orð er ýmist leitt af enu gríska einkunnarorði 
hagíos (heilagnr), og merkir þá eitthvaðþað, erheilagt er, eða af 
enu latínska sagnarorði augere (ab auka), og merkir það þá eitt- 
hvað það, er mikið er og virðulegt; ágústusarnafn þetta, erupp- 
haftega og eiginlega var að eins viðurnefni, varð síðan eins konar 
höfuðnafn. Eptir það er Agiistus varð einvaldur yfir ölluRóma- 
ríki, jók hann ríkið og efldi það á margan hátt, ogþótti ímörgu 

allágœtur stjórnari. Arið 20, það ár, er brjef þetta er ritað, 
var Agxistus á ferð um Asland cð minna og Sýrland; hafðihann 
þá og sent stjúpson sinn Tíberíus austur í lönd, svo sem sagt 
er hjer að framan, í annarri skýríngu. Ár. 14 eptir Kristsb. 
dó Agústus, og hafði hann þá nœr sex um sjautugt, og er haft 
eptir honum, þá er hann var koxninn fram í andlátið, aðliann 
hafi þá spurt vini sína, hvort þeim þœtti hann hafa leikið lið- 
lega œfileik SÍnn (ecqvid iis — þ. e. amicis — videretur mimum vitae com- 

mode transegisse), Æfi Ágústs lijá Sveton, 99. kapítuli. 
c) Þrakland (eða Trasía), það er eð alkunna þjóðland í 

landsuðurhlut Norðurálfunnar; það lá þar, er nú er Pómanía 
eða Búmilí (Rúm-Ilí), þcið er: Rómverjaland að voru máli, en 
það er sá hlutur af löndurn Miklagarðskeisara, er höfuðborg 
lians liggur í. 

*) Hebrusflj ótið er nú kallað Maritza eða Maritzajljót; 
það hefir upptök sín á fjallamótum við útnorðurendimörk Róm- 
aníu (eða ens forna Þraklands), og rennur fyrst í austur og 

4 
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sund8 þíið, er liggur milli enna nástæðu stöpla9? eða dvelja yð- 

ur enir feitu vellir Áslands10 og hæðir þess? Hvað hefir enn 

4—G. 

landsuÖur yfir nœr mitt JandiÖ, en síÖan í suÖur og útsuÖur 
niÖur í Grikklandshaf. JJjer er komizt svo aÖ orði, að sagt er, 
aÖ Ilebrusfljót sje snœfjötraö eÖa ísi lagt, og berr þaö til þess, 
að Bómverjum þótti fyrrum kalt rnjög austur þar, og liggur 
mikill hlutur Hebrusfljóts þó svo sunnarlega sem Bóm (á milli 
41. og 42. jarÖstigs norðurœttar), en Bóm liggur, sem áÖur er 
sagt (í fimtu skýríngu viÖ annaÖ brjef bókar þessar), sunnan 
til við 42. jarÖstig norðurœttar. 

Vera má, aÖ sumum þyki undarlegt, að Bómverjar tala 
um mikinn ltulda og frost jafn sunnarlega, sem Prakland eð 
forna var, eÖa Tyrkland nú er, en athuganda er, að Bómverjar 
tala og um mikinn kulda í Pjóöverjalandi, og á Bretlandi enu 
mikla, og í Frakklandi, og þykir nú þó allheitt í löndum þess- 
um; en þetta kemur auk annarra orsaka af því, að loptslag 
hefir töluvert mýkzt og hiti aukizt í löndum þessum, sem hver- 
vetna annars staðar, eptir því sem skógar og merkur hafa rudd 
veriÖ, og yrkíng jarÖar aukizt og eflzt. 

8) su nd þaÖ, er osfrv., þ. e. lletluhaf eÖa Dardanellasund; 

samanb. nœstu skýríng hjer á eptir. 
9) enir nástœÖu stöplar; svo eru hjer kallaðar borgirnar 

Sestus og Abýdus, er stóÖu sín hvorum megin viö lleltuhaf (eða 
Dardanellasund), Sestus aÖ vestanveröu eða norðurálfu megin, 
austan á Prakaskaga, en Abýdus aÖ austanverðu eöa austur- 
álfu megin, á vesturströnd MýsahjeraÖs ens minna. Borgir 
þessar eru einkum orÖnar nafnkcndar af kunníngskap þeirra 
Jjeanders og Heróar; Leander átti heima í Abýdus, en Heró í 
Sestus, og svam Leander opt yfir sundið til Jleróar, en síðast 
varÖ þaÖ hans bani, að hann vildi eina nótt, scm optar, svima 
yfir sundið til Heróar, en veður var ilt og druknaöi Leander í 
sundinu. Morguninn eptir fann Heró líkið rekið sínum megin 
við sundiÖ, og varð henni suo mikiÖ um þaö, að hún steypti 
sjer útísjó, og Ijet hún svo líf sitt. Eð nafnkenda enska skáld 
Bœron (ritaÖ Byron) Icivarður, er var fœddur ár. 1788, en dó 
cir. 1824, svam ár. 1810 yfir Hclluhaf (eöa Darclanellasund) 
einhvers staöar þar nálœgt, er Leander fórst, og er breidd sunds- 
ins talin þar vera sjau skeiðrúm, eða nœr sjau liundruö faðma, 
en straumur mikill er í sunclinu; þykir þetta að vísu allmikið 
sund, en þó eigi tiltakanlega mikiö, ef straumlítiÖ er. 

10) a, Ásland, á lat. Asia. Eð latínska orð Asia er að 
einu leytinu haft um þan?i hlut heimsins, er vanalega er kall- 

aður Asía (eöa Ásheimur), eöa Auslurálfa, eða Austurheimur. 
b, 1 öðru lagi er As ici liaft um skaga þann, er gengur út 

frá vestu?'hlut Ásheims, vestur milli Svarta Hafs og Miðjarðar- 



Fyrri bókiu, þri'bja brjof. 5i 

fróðleiksgjarni föruneytisflokkur11 fyrir stafni? mig fýsir og það 

að vita. Hverr tekur sjer fyrir hendur að rita um afreksverk 

Ágústusar? hverr ritar um styrjaldir hans og friðgerðir, að þær 

6—8. 

hafs. Landi pessu (eða skaga þessnm) var skipt ífimtán höfuð- 

fyllii, og voru norðast frá vestri til austurs, — 1) Mýsafylki, 
— 2) Bíþijnafylki, — 3) Paflagónafylki, — 4) Ilaffylki (á lat. 
Pontus); þá sunnar, frá vestri til austurs, — 5) Lýdafylki, — 

6) Frýgafylki, — 7) Gallafylki, — 8), Kappadókafylki, — 9) 
Karafylki, — 10) Písidafylki, — 11) ísárafylki, — 12) Lýka- 
ónafylki, og syðst austur með ströndum austurhlutar MiÖjarðar- 
hafsins, — 13) Lýkafylki, — 14) Pamfýlafylki, og — 15) Kíl- 
ikafylki. — Pessi hlutur Austurheims eða Asheims er opt kall- 
aður Litla Asía eða Asía en minni, á lat. Asia Minor; þó 
kemur nafnið Asia Minor eigi fyrir ílatínskum bókum, fyrr 
en hjá Ísídór Spánarbiskupi, er dó á fyrra hlut sjaundu áldar 
(ár. 635 eða 636) ept. Kristsb. Isídór hefir Asia Minor i 
riti sínu um Uppruna Orða, 14. þœtti, 3. kap., 38. gr., og 
hefir hann það þar um þann hlut Aslands (eða Aslandsskaga), 
er liggur fyrir vestan Kappadókafylki og sunnan það. 

c) í þriðja lagi^ er eð latínska orð Asia opt haft um þann 
hlut Aslands eða Aslandsskaga, er Bónnverjar eignuðust ár. 133 
fyr. Kristsb., þá er Attalus enn þriðji, Pergamsmannakonúngur, 
dó, og gaf Bómverjum lönd sín öll eða ríki sitt alt, en lönd 
þessi voru Frýgafylki, Mýsafylki, Lýdafylki, Karafylki, og 
meira; þenna hlut landsins kalla Bómverjar opt skattland sitt 
(provincia). 

d) Enn er orðið Asia eigi sjaldan haft óákvcðið um eitt- 
hvað af útsuðurlilut Áslands (eða Áslandsskaga), það er fyrst 
varð fyrir Grikkjum eða Bómverjum, þá er þeir komu þar 
austur í lönd, og svo mun orðið vera hjer liaft. 

e) Pað má þykja óefanlegt, að enir fornu guðir vorir, Æs- 
irnir, hafi upphaflega menn verið, og komið austan frá Ásheimi; 
í öðru lagi þykir eigi ólíklegt, að uppruni orðanna ’Aaía á 
grísku, Asia á lat., Áss (fornt gufcsheiti), og áss (haft bæfti ura hæfc 

á landi, og ýmislegt þaft, er lángt er og injótt, t. a. ra. trjestong), á norr- 
œnu, sjc allur enn sami, og að orðstofninn as hafi upphajlega 
haft eins konar hæðarmerking, og Asheimur liafii fengið nafn sitt 
af enum mörgu liáu fjöllum, er þar eru (og Æsir aptur nafn 
sitt af því, að þeir voru komnir þaðan að austan). 

Hórazíus talar hjer um feita völlu Áslands og hœðir þess, 
og benda þau orðatiltœki á það tvent, að landið sje frjóvsamt 
og hœðótt (eða fjöllótt). 

ll) e nn fróðleiksgjarni föruneytisfiokkur, það eru bókfrœða- 
menn, er Tíberíus hafði með sjer á austurför sinni; samanb, 
aðra skýríng. 

4* 
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verði lengi í minnum hafðar? flvað segir þú mjer af Tizíusi12, 

er bráðum mun komast13 í manna munna í Rómi, og liefir eigi 

bliknað14 við teyga15 úr lind Pindars16, og hefir dirfzt að17 líta 

smám augum á tjarnir þær og læki, er allir eiga að gengt? 

hvernig líður honum ? og hvernig liggur lionum orð til vor? 

leggur hann stund á að fella þebverska18 Ijóðháttu við lat- 

8—12. 

12) Tizius. Um Tizíus þenna er oss ékhi annað kunnugt, 
en það, er hjer er sagt, og er svo að sjá, sem Ilóraziusi hafi 
þótt liann Wdegur til að verða gott skáld, en þó hefir ehki varð- 
veizt af því, er hann kveðið hefir. 

13) að komast í manna munna í liómi, þ. e.: að hljótaþar 
Jojlegt umtal manna. 

14) hlikna eigi við tegga úr lind Pindars, það er að hafa 
þor til, að hefja sig svo hátt í kveðskap sínum, sem eð alkunna 
skáld Pindar; samanb. tvœr enar nœstu skýríngar hjer á eptir. 

15) teygar úr lind Pindars, það er slíkur kveðskapur, sem 
kveðskapur Pindars var (samanh. nœstu skýríng hjer á undan), 
og er kveðskapur hjer, sem opt í fornum frœðum, grískum, róm- 
vcrskum og norrœnum, kendur við drykk eða einhvern vökva; 
samanh. frásögnina um Pegasus og Hestlind ('lTrTuoxpirív'r}) í 
grískum frásögnum, og um Kvási, og dvergana Fjalar og Gal- 
ar, og um Gylling jötun og Suttúng, í goðafrœði vorri (Braga- 
rœður, 57. grein), svo og enn fremur skáldskaparheitin Kvásis- 
hlóð, dvergadrekka, Suttúngamjöður og fleira því um likt. 

16) Pindar var eitt af enum helztu liöfuðskáldum Grikkja; 
liann var fœddur í Þehuhorg (eða Þehu) í Boiótafylki í Alið- 

grikklandi, og var í hlóma sínum fyrra hlut ennar fimtu aldar 
fyrir Kristsb. Pindar er einkum orðinn ágœtur fyrir kvœðiþau, 
er hann kvað um þá menn, er unnu sigur í enum fjórum höf- 
uðleikum Grikkja, Ólympsvállarleikum, Pýþóarleikum, Nemeu- 
leikum og Eiðsleikum; af Jjessum hans kvœðum eru enn tilmeira 
en fjórir tigir. Mönnum hefir jafnan þótt mikið til Pindars 
koma: svo er Jrcss t. a. m. getið, að Alexander enn mikli hafi 
eirt húsi Pindars, þá er hann eyddi Þehuhorg (ár. 335 fyr. 
Kristsb.), og þykir Alexander þar með sýnt hafa, hve mikils 
hann mat skáldskapargipt Pindars. Pindar er og eitt af þeim 
skáldum, er Ilórazíus jafnan minnist mjög loflega. 

1T) að líta smám augum á tjarnir þœr og lœki, er osfrv., þ. 
c. með öðrum orðum: að hefja sig yfir almennan kveðskap; 
sarnanh. 14. skýríng. 

ia) þehverskir Ijóðhœttir, það eru sWcir Ijóðhœttir, sem eð 
ágœta þehverska skáld Pindar við hafði í kvœðum sínum; sam- 
anh. 16. skýr. hjcr að framan. 
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nesk19 strengjatól með leiðbeiníngu og fulltíngi sönggyðjunnar? eða 

12—13. 
_  i    -   — - —* - — -- - — — ■ — - ■ - — - — ■ ■ — ■■    — - —~~ 

19) a, latneskur, p. e. sem hafður er í Latlandi, eða með 
öðrum orðum í Bómi. 

b, Latland (á lat. Latium) var upiihaftega litill hlutur af 
vesturströnd Miðítals, par fyrir neðan, er Anionsá (eða Teveróne) 
rennur i Tífurá (eða Tiber), og náði bygð Latlendinga öndverð- 
lega vestur undir haf fyrir neðan Tifurá, og suður til Númiks- 
ár, er rann til sjcivar nœr Hegraborg (eða Ardeu). Siðar jókst 
bygð Latlendinga suður á við og austur á við niður undir Kirku- 
liöfða og Terrasinu (eða Anxúrsborg). 

c, Pá er Trójuborg var fallin (ár. 1184 fyr. Kristsb.), og 
Eneas Ankisesson kom til vesturstrandar Miðitals, par er síðar 
var kallað Latland, er pess getið, að hann eignaðist Laviniu, 
dóttur Latinuss konúngs í Lavinsborg, en sú borg lá i land- 
norður frá Hegraborg. Askanius, sonur Eneasar Ankisessonar 
(og Kreúsu, fyrri konu Eneasar), hóf nyja bygð í Ölbu enni 
nýhi, er hann Jjet gjöra nokkuru norðar og vestar, en Lavins- 
borg var. Prir tigir borga i Latlandi höfðu stofnað eins konar 
samband sin i milli, og varð Alba en nýja yfirborg sambands 
pessa. Siðar var Uóm gjör (ár. 753) ofar i landinu, norður 
og vestur undir Tífurá, og urðu Rómverjar smám saman máttk- 
astir alJra pjóðdeiJda i LatJandi. TúlJus HostiJius, er var enn 
priðji lionúngur llómverja (frá ár. 672 til árs. 640), átti styrj- 
öJd við ÖJbumtnn, vann pá og eyddi borg peirra. — Tarkvin- 
íus enn gamJi, fvmti konúngur Rómverja (frá ár. 616 til árs. 
578) varð höfðingi eða yfirmaður ens Jatneska sambands. — 

Eptir brautrelisiur lwnúnganna (ár. 510) losuðu enar latnesku 
pjóðir sig að visu aptur undan yfirráðum Rómverja, en nú 
hófust óaflátlegar st/yrjaidir milli LatJendinga og Rómverja, og 
Jylctuðu styrjaJdir pessar svo, að Rómverjar fengu fullkomið 
forrœði yfir ölJum enum Jatneslcu pjóðum ár. 338 fyr. Kristsb., 
og hvarf par við eð JatnesJca samband, er svo var kaJJað. — 

Síðan unnu Rómverjar smám saman aðrar pjóðir, er bjuggu 
fyrir austan LatJancl eð fovma og suðurundan pvi; pjóðir pess- 
ar voru EJivar fyrir austan Ró?n? Hernar i Janclsuður frá Rómi, 
YoJsliar í útsuður frá Hernum, og Arúnlcar i suður og land- 
suður frá VoJslcum. BygðarJag pessa fjögui'ra pjóðfíolika er 
stunclum kalJað LatlandsauJci (á Jat. Adjectum Latium, EðJissaga 
PJiniusar ens eJdra, 3. pátt., 5. kap., 9. gr.), eða LatJand eð 
nýja (á Jat. Novum Latium), og er pá en fyrri bygð Latlendinga 
líöiluð LatJand eð forna (á lat. Antiqvum Latium, EðJiss. PJin. eldr 
3. pátt., 5. Jcap., 9. gr., og: Vetus Latium, Árbœlcur Tasitusar, 4. 
pátt., 5. Jcap.); en venjuJega er Latland eð forna og bygð enna 
fjögurra pjóðjloJcJca, EJcva, Herna, YoJsJca og ÁrúnJca, kallað 
einu nafni LatJand (á lat. Latium), og náði pessi bygð Ijat- 
lendinga til niðurJiiutar Tífurár (eða Eti'úralands) og Sabalands 
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ryðst liann mn með dýrlegu orðskrúði í enni harmsagnlegu skáld- 

skaparment? Mjer þætti og gaman að vita, hvað Selsus30 hefstað, 

hann er á hefir verið mintur, og mikillega þarf á að minna, að hann 

afli sjer sjálfur forða, og varist að snerta nokkur þau rit, er Apollon21 

14—17. 

að norðanverðu, til Marsafylkis og norðurhlutar Sanmafylkis 
að austan, til Valllands og Niðurhafsins (eða Túskahafs) að 
sunnan, og til Niðurhafsins (cða Túskahafs) og neðstu (eða syðstu) 
táar Etrúralands að vestan. 

d) Uppruni ens latínska orðs Latíum er ókunnur. Ætl- 
uðu fornmenn, að orð fyetta væri leitt af enu latínska sagnar- 

orði latere (ab dyljasf), af því að enn forni guð Latínumanna, 
Satúrnus, duldist þar, þá er hann flýði fyrir syni sínum Júppí- 
ter, og vildi dyljast fyrir lionum, en þessi afieiðsta orðsins cr 
varla annað en forn tilhúníngur. Aðrir œtla, að orðið sje leitt 
af enu latinska viðlagsorði latus (breibur), en þeirri afteiðslu er 
tvent til fyrirstöðu, pað annað, að a-ið er skamt í Latium, 
en lángt í latus, en hitt, að Latium mátti varla hrcitt 
þykja, því að hreidd ens forna Latlands hefr að eins verið hálft 
jarðstig eða hálf önnur þíngmannaleið. Oss þykir líklegast, að 
orðið Latium sje skylt enu latínska nefniorði latus (hlib, síba, 

jaWr), og að hygð enna fornu Latlendínga hafi fengið nafn sitt 
af því, að þeir bjuggu niður við sjó; samanb. hygðarheitið 
Siða hjá oss, og eð forna hygðarheiti Norvegsmanna Jaðarr 
(nú Jædder). 

e, Ujer í hrjefí sínu kemst Iíórazius svo að orði, að hann 
talar um að fella þehverska Ijóðháttu við latnesk strengjatól, en 
það er með öðrum orðum, að kveða svo á latneska (eða róm- 
verska) túngu, sem eð þehverska höfuðskáld Pindar liafði kveðið 
á gríska túngu; samanb. 16. skýr. h'jer að framan. 

20) Selsus. Menn œtla, að Selsus þessi sje sami maðurinn, 
sem sá, er eð átta brjef hókar þessar er til. Af orðum Hór- 
azíusar hjer þykir sjá mega, að Selsus hafi í kvœðum sínum 
viljað styðjast um of við annarra manna muni. 

21) a, Apollon var einn af enum tólf höfuðguðum; hann var 
sonur Sevs (eða Júppíters) og Letóar (eða Latónu); hann var 
bogguð, spáguð, lœkníngaguð, guð skáldskapar og sönglistar, 
hjarðguð og sólguð. Ilómiverjar tóku snemma að tigna Apoll- 
on, og var hann verndargoð ennar júlsku œttar; Eómverjar áttu 
leika til virðíngar við hann fimta dag júlímánaðar áir hvert, og 
voru leikar þeir kallaðir Apollonslcikar (Ludi Apollinares). 

b, Pá er Agústus var einvaldur orðinn í öllu Hómaríki 
(ár. 30 fyr. Kristsh.), Ijct hann bœta margt það í ríki sínu, er 
bœta þurfti; svo Ijet hann t. a. m. (ár. 28) reisa við hof þau, 
cr fallin voru í Rómi eða hrörnuð fyrir fyrnsku sakir; það ár 
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Ijet hann og vígja Apolloni skáJdmannagoH musteri á Palats- 
hœð, og stofnaði par síðan ágœtt bókasafn, er í voru gríshar 
bœlmr og latínskar, og var Kajus Júlíus Hyginus enn fyrsti 
bókvörður við bókasafn pað. 

c, Eð fyrsta bókasafn í heimi er eignað fornkonúngi E- 
giptalandsmanna, Ósymandyasi í Memfsborg. í Grikklandi 
stofnaði Písistratus (samanb. 38. skýr. við annað brjef bókar 
pessar, b-liðinn) eð fyrsta bókasafn par. í fornöld var pó á- 
gœtast bókasafn pað, er Ptólemeus Lagusson enn fyrsti (kon- 
úngur frá ár. 306 til árs. 283) stofnaði í Alexandersborg á 
Egiptalandi; efldu peir niðjar hans, einkum Ptólemeus annarr, 
bókasafn pað cigœtlega, og er mœlt, að í pvi hafi verið fjögur 
hundruð púsunda bóka (eða binda). Meiri hlutur bókasafns 
pessa var í norðausturhlut borgarinnar, peim er Brúk (á lat. 
Bruchion, Saga Ammíans, 23. pátt., 16. kap., 15. gr.) hjet, og 
brann sá hlutur bókasafnsins, pá er Júlíus Sesar átti par ófrið 
ár. 48 fyrir Kristsburð. Hinn hlutur bókasaf?isins var í Ser- 
apishofi í suðvesturhlut borgarinnar, og varðveittist par til 
stjórnarára Peódósnisar ens mikla, er fyrst varð keisari ár. 
379 ept. Kristsb. í austurhlut ens rómverska ríkis, en varð síð- 
an einkeisari cirið 394, en dó vetri síðar (ár. 395). Þeódósíus 
pessi var mjög vandlœtingasamur um kristna trú; svo Ijethann 
t. a. m. eyða öll hof lieiðíngja í ríki Rómverja; var pá og eytt 
lwf Serapiss goðs á Egiptalandi, og var oddviti peirra manna, 
er pað gjörðu, yfirbiskup sá, er Þeófilus (p. e. á vora túngu 
gubsvin) hjet; voru pá bœkur allar, er í hofinu voru, brendar 
eða skemdar, og er pess getið, að pá er frœðimaðurinn Órósíus, 
er uppi var á fyrra hlut ennar fimtu aldar (ept. Kristsb.), var 
í Alexandersborg, sá hann par ekki bóka, en að eins auðar 
bókahyllur. I sumum sögum er sagt, að Amrú, hershöfðíngi 
Ómars ens fyrsta Arabahöfðíngja, hafi (ár. 640 ept. Kristsb.) 
að boði Omars látið lieita baðstufur sínar með bókum ens mikla 
bókasafns Alexandersborgar, en eptir pví sem hjer er áður sagt, 
hafa kristnir menn fyrir pá tíð eigi látið sitt til vanta að 
mýgja bcjkum pessum. 

d3 l Pergamsborg í Tevpranshjeraði í Mýsafylki var og til 
forna ágœtt bókasafn, og var höfundur pess Evmenes annarr 
Rergamsmannákonúngur (frá ár. 197 til árs. 159). 

e, / Rómi er fyrst getið um bókasöfn á dögum peirra 
Lúsíusar Emilíusar Páls, er vann Persevs Masedónalwnúng við 
Pyðnu (ár. 168 fyr. Kristsb.), og Lúsíusar Lísiníusar Lúkúls, 
er um sjau ár (frá ár. 74 til árs. 67) hafði herstjórn á hendi 
gegn Mitrídates Hafíendíngakonúngi; peir Páll pessi og Lúkúll 
höfðu heim með sjer allmargar beekur, er peir komu úr her- 
ferðum sínum. Síðar er pess getið, að pá er Kajus Asinius 
Pollíó hafði unnið Parpína í lllýralandi (ár. 39 fyr. Kristsb.), 
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ú Palatsliæð22 hefir23 tekið í vernd sína 

17—18. 

að eigi fari svo, ef 

og hjelt sigurlieJgi sínci yfir þeim, varði hann noltkuru af her- 
fángi því, er hann hafði Jilotið í hernaðinum, til stofnunar 
bókasafns í Rómi, og var það eð fyi'sla aJmenna bókasafn þar. 
Því nœst stofnaði Agústus bókasafn það, er um er talað hjerað 
framan (í b-liðnum), og voru síðar mörg önnur bókasöfnstofn- 
uðíRómi, en mestur Jilutur þeirra týndist, fyrst í borgarbrennu 
Nerons (ár. 64 ept. Kristsb.), og síðar, er ósiðaðar viJliþjóðir eyddu 
ýmsa Júuti borgarinnar og brcndu þá, svo sem t. a. m. Alarik 
GautaJionúngur (ár. 410), og enn síðar, er kristnir menn tóku 
i eins konar trúarofsa að má af aJt það og eyða, er heiðíng- 
legt þótti. 

f, Eð stœrsta bókasafn, er nú eríheimi og kunnugt er, er 
bókasafn það, er í Farísarborg er á FraJikJandi; voru í safni 
því, eptir því sem segir í Viðurtalsbók (Conversationslexiconi) Brokk- 
háss, 9. útg., 2. bind. (við orðið: Bibliotheken) ár. 1843 meira en 
átta hundruð þúsunda prentaðra bóka, og að auJi hundrað 
þúsunda handrita, og þúsund þúsunda ýmissra skjala. 1 bóJia- 
safni konúngs í KaupmannahÖfn eru nú taJin fjögur hundruð 
og fimm tigir þúsunda bóka. StiptsbóJiasafnið, er Jijer er í 
Reykjavík, hefir stofnað verið fyrir fjórum vetrum ens fimta 
tigar (ár. 1818), og munu nú í því vera nœr átta þúsundir 
binda; samanb. IsJendíng, 3. ár, 4. bJað, 27. blaðs., fyrra 
dáJk, og ÞjóðóJf, 14 ár, 23.—24. blað, 89. blaðs., síðara dáJk. 

22) a, Falatshœð (á Jat. Paiatinus Mons, Saga Livíusar, 1. 
þátt., 5. lcap., og Palatium Og Pallantium, og Pallanteum) var eiil af 
enum sjau (eða tíu) hœðum ennar fornu Rómaborgar; á hœð 
þessi var Róm fyrst sett (samanb. 2.brjef bóJiarþessar, ö.sJajr., 
29. bJaðs.). Eptir því, sem Jeg borgarinnar síðar varð, Já FaJ- 
atsJiœð sunnan tiJ í miðri borginni, vestur undir Tífur; hinar 
sex hœðir ennar fornu borgar voru KapítóJshœð í útnorður frá 
FaJatshœð, Kvírinshœð og Víminshœð í Jandnorður frá KapítóJs- 
hœð, en í norður og Jandnorður frá FaJatshœð, EsJivíJshœð í 
landsuður frá Víminshœð, en austur frá Kapítólsliœð, SeJius- 
hœð í Jandsuður frá PaJatshœð, en suður frá EsJiViJsJiœð, og enn 
AventsJiœð, er Já í útsuðurhJut borgarinnar, í lítsuður frá Fal- 
atshœð. Þetta eru enar sjau höfuðhœðir borgarinnar, er svo 
eru kalJaðar, og Jágu þœr aJlar austan eJfar, en hjer við bœtt- 

ist enn ein hœð austan eJfar, er kÖJJuð var Garðahœð (Collis Hor- 

hefir teJiið í vernd sína osfrv. Hjer Jiemst Hórazíus svo 
að orði, að Jiann segir, að ApoJJon á FaJatshœð taki rit í vernd 
sína, en með þeim orðum viU Ilórazíus á benda, að þá er ein- 
hverjar bœJmr eru komnar frá Jiendi höfundar síns, og komnar 
í aJment bóJiasafn, þá sje öðrum mönnum eigi heimiJt, að taka 
það, er í þeim bóJium er, og eigna sjer það. 
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fuglaflokkur kemur einhverju sinni að sækja aptur fjaðrar sínar, 

að Selsus þá, sem krákukindin24, verði sviptur enni stolnu lit- 

19—20. 

tornm); hún lá í útnorðurhlut borgarinnar, í útnoröur fráKvír- 
inshœð. Fyrir vestan ft/ótið Jáigu enn t.vœr liœðir, Janílcúlshœð 
og Vatíhanshœð; lá Janílmlshœð vestur undan Palatshœð, en 
Vatíhansliœð vestur undan norðurhhit Kvírinshœðar og bili pvi, 
er var milli Kvírinshœðar og Garðahæðar. 

b, Um uppruna ens latinslca nafns Palatium (og P?.lan- 

tiiim) hafa verið margar getur, og þylcir sumum líldegast, að 
pað orð sje lcomið af enu gríslta borgarnafni Pallantion, en 
borg sjá lci í suðausturhlut Arlcaðafylkis á Pelopsey; eru fornar 
frásagnir um Evander nokkurn, erkomið hafði austan af Ark- 
aðafylki, löngu áður en Róm vœri gjör, og búið par, er borg 
pessi var reist, og œtla sumir pví, að Palatsnafnið (eða Pall- 
antsnafnið) hafi með honum fluzt; samanb. IAv., fyrsta pát.t, 
5. kap. 

c, Agústus keisari (samanb. 5. skýring brjefs pessa) bjó ci 
Palatshœð (Palatinm), og par af kom pað, að hallir keisara og 
konúnga voru síðar kallaðar palatia, og af pessu. palatsorði 
eru síðan komin ýmiss hallarorð í enum nýrri málum, t. a. m. 
palais (eptir framburði paie) á frakknesku, palace (eptir 
framburði pales) á ensku, Palast á þjóðversku, og Palacls á 
danska túngu. 

24) krákukindin. Eð griska dœmisagnaskáld Esópus 
(samanb. 40. skýríng við 1. brjef bókar pessar, 19. blaðs.) segir 
svo frá í enni 78. sögu sinni, að Júppíter uppheimakonúngur 
hafi einhverju sinni viljað setja konúng yftr fuglaríkið; kvað 
Júppíter pá á dag, er fuglar skyldi saman koma, og œtlaði 
hann að setja þann af fuglunum til. konúngs, erfegurstur vœri. 
Krákubróðir (á gr. xoXotoc? á lat. graculus, á. d. Aiiike) vissi, 
að hann var ófjelegur rnjög; fór hann pví, og safnaði fjöðrum 
peim, er duttu af öðrum fuglum, og Ijet á sig fjaðrarnar og 
festi pœr; imrð krákubróðir par við fegurstur allra fugla. Nú 
kom að stefnudegi, og komu þá allir fuglar til Júppíters; par 
kom og krákubróðir, og var nœsta glœsilegur. Júppiter þótti 
hann fegurstur allra fugla, og var pegar að pví komið, að 
Júppíter mundi á kveða, að krákubróðir skyldi konúngur vera. 
Varð Iiinum fuglunum pá hermt við, gengu að krákubróður, og 
tók hverr fuglinn sina fjöður af honum• stóð krákubróðir pá 
berr eptir, og var engu fegurri, en hann hafði áður verið. 
Með sögu pessi vildi Esópus sýna, að peir menn, er í skuldum 
eru, pykja eitthvað vera, meðan peir hafa annarra manna fje 
í hönclum, en sú clýrð hverfur, er þeir hafa pví aptur skilað, 

er aðrir eiga. Hórazíus hefir hjer kráhu eða krákukincl (á lat. 
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fegurð, og verði svo að athlægi. Ilvað ræðst þú sjálfur í? hvað 

blóðbergi20 er það, erþú flögrar kviklega um? J>ú ert cigi litlu 

viti gæddur, og það heflr eigi vanrækt verið, svo að það sje 

óþýðlegt og Ijótlega rúfið. Hvort36 sem þú liðkar túngutak þitt, 

svo að þú megir mál flytja, eða þú býr þig undir að leiðbeina2t 

20—24. 

comícula), þar er Esópus heftr TtrákubróÖur, og notar Hórazius 
sögu þessa noltltuð ci annan veg, en Esópus heftr gjört; Hór- 
azíus vill sýna, að það ágœti sje stopalt, er skáld eða rithlif'- 
undar fá með því, að tcdia frá öðrum skáldum eða öðrum rit- 
höfundum. 

20) hvað blóðbergi er það, er osfrw? Hórazíus berr hjer, 
sem optar, skáld saman við býfiugu, er flögrar um blómgrös, 
og sýgur safa úr þeim til hunángsgjörðar. 

2Cj Hvort sem þú liðkar túngutak þitt, svo að osfrv. Með 
orðum þessum bendir Hórazíus á, að vera kunni, að Júlíus 
Flórus, er brjef þetta er til, búi sig undir málaflutníng. — 

Höfuðsýslanir Eómverja voru fyrst framan af hernaður og ak- 
uryrkja; það var og eitt einkennilegt við ena fornu Bómverja, 
að þeir voru siðsemdarmenn miklir og stjórnsamir; þar af kom 
það, að þeir gciðu þess vandlega, að aJt fœri skipulega framhjá 
sjer; því var og það, að þeir lögðu mikla stuncl á, að vanda 
vel Vóg sín og dóma og dómgjörðir, og þar af kom það enn, 
að margir úngir mcnn Icituðu sjer frama með málaftutníngi, 
og er þess opt getið, en þó þótti miklu betur sama, að halda 
vörnum uppi fyrir menn, en sœkja þá. 

21) að leiðbeina mönnum í lögum. Enir fornu Eómverjar 
höfðu enga embœttaskóla, eða með öðrum orðum, cngar þœr 
stofnanir, þar er úngir menn nœmi, það er nú þykir nema 
þurfa, svo að menn fái gegnt ýmissum alþjóðlegum sýslunum. 
Ungir menn fengu eins konar almenna mentun, á þann hátt 
er verða mátti eptir vilja og viðleitni þeirra manna, er að 
þeim stóðu, eða eptir vilja og viðleitni sjálfra þeirra, svo og 
eptir ýmissum öðrurn atvikum; síðan, er menn höfðu fengið 
fullan alclur, og eigi var neitt sjerstaklegt til fyrirstöðu, fengu 
menn embcetti. Af þessu fyrirkomulctgi leiddi, að mcirga vant- 
aði þá þekkíng, er þurfti í stöðu þeirra, og gœtti þess einkum 
hjá þeim mönnum, er fóru mcð lög og dóma; komu þá upp 
eins konar menn, erkyntusjer öðrum fremur lög og landsrjett, 
og leituðu menn ráða hjá þeim í því, er efasamt þótti; voru 
þéssir menn kallaðir lögskýrendur (á lat. juris consulti, og juris 

prndentes, og tómt: prudentes), og þótti jafnvel engi vansœmd, þótt 
embœttismenn spyrðist fyrir hjá slíkum mönnum. — Ilórazius 
gjörir hjer ráð fyrir að verci kunni, að kunníngi sinn búi sig 
undir að veita slikar lagaskýríngar. 
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mönnum í lögum28 borgmanna, eða þú semur þýðleg ljóðmæli, 

þá mant þú manna fyrstur hljóta29 að launum vafníngsviðinn30, 

24—25. 

2S) lög borgmcinna (í latínunni lijá líórazi: civica jura), það 
eru þau lög, er gánga alment meðal borgmanna (eða borgara), 
eða með öðrum orðum: þau lög, er gánga alment manna á 
millL 

29) liljóta að launum vafníngsviðinn, er osfrv. Það var ein 
af siðvenjum Grikhja og Rómverja, að þeir gáfu þeim mönn- 
um, er þeir vildu sýna einlivern einhannlegan sóma, Jiöfuðsveiga 
eða höfuðhríngi af ýmissum laufblaðategundum, eða blómum, 
eða mjóviði, eða og af gulli; svo fengu t. a. m. þeir menn, er 
höfðu hlotið ágœtan sigur, og áttu sigurhelgi sína, höfuðsveigci 
af lárviðarblöðum, eða höfuðhríngi af gulli; þess er og getið 
hjer áður (í 26. sltýr. við fyrsta brjefið, á 13. blaðs.), að þeir 
menn fengu sigursveig á höfuð, er hlutu sigur í enum ólympsku 
leikum; skáld fengu og opt höfuðsveiga af viðartaufum, eða 
blómum, eða mjóviði; það var og opt, að menn höfðu sveiga 
af viðarlaufum, eða blómum, eða mjóviði á höfði sjer, þái er 
þ>eir sátu að mat eða við drykk. Iljer er gjört ráð fyrir, að sá 
maður, er vel þykir kveða, fái höfuðsveig af vafníngsviði (á lat. 
hedera), en sá viður var hetgaður víngoðinu Bakkusi. 

30) a, vafníngsviður. Svo er lijer kölluð mjóviðarteg- 

und sú, er fornir Latínumenn kalla hedera, en Grikkir y.iaa0£ 

(og y.itto^), Þjóðverjar Epheu, og danskir menn Yedbend 
(eða Vedbende), cn í bókum síðari grasfrœðínga er viður þessi 
venjulega kallaður hedera lielix. — Það er eðli viðar þcssa, 
að liann vefur sig um það, er nœr honum er, og því er hann 
hjer katlaður vafníngsviður, og fyrir því var hann og hafður í 
hársveiga eða höfuðsveiga slíka sem þá, er Ilórazíus talar hjer 
um; samanb. nœstu skýríng hjer á undan. 

b, Sumir Islendíngar hafa katlað við þenna umfeðmíngs- 
gras, en svoheitir gras það, er fornir Latínumenn kalla vicia, 
Þjóðverjar Wicke, danskir menn Yikke, en þó einkum sú 
tegund grass þessa, er síðari grasfrœðíngar kalla í latínumáli 
sínu: vicia cracca; samanb. Ilornemanns Plantelœre, 3. útg., 
1. Dcel, blaðs. 768, 4. tölulið, og Felagsritin eldri, 1. bindini, 
9. Og 3. blaðs. (orhin umfeftmíngsgras og flækja). 

C, 1 norrœnum bókum (Snorraeddu, öðru bindi, blaðs. 483, 
fyrra dálki, efst, og blaðs. 566, fyrra dálki miðjum; í þœtti af 
kóngssyni og kóngsdóttur — í Sýnisbrfk Konráfcs Gíslasonar — blaðs. 
431, 25. lin., og Strengleikum, 13. strengleik, Geitarlaup, blaðs. 
66) kemur fyrir fortit orð: viðvindill, og lœtur Sveinbjörn Eg- 
ilsson í Skáldamálsbók sinni (Lexicon poeticum), við orðið vihvindill, 

Jiað orð vera sama sem hedera helix í latínumáli enna síð- 
ari grasfrœðínga, og Yedbende að dönsku máli, en það er 



G0 Fyrri bókin, þriíija brjef. 

er þeim manni er veittur, er sigur hlotnast. Ef þú mættir skilj- 

ast við kaldar31 umbúðir áhyggnanna, þá mundir þú leita þángað, 

er himnesk speki leiddi þig. Yjer skulum, hvort sem vjer eig- 

um mikið undir oss eða lítið, stunda þetta og leggja kappáþað, 

ef vjer viljum kærir vera ættborgu32 vorri og sjálfum oss. |ni 

25—30. 

vangáty því að viðvindill er smáviðartegund sú, er Danir lcalla 
Vib end e, og Norðmenn Vivendel, en að latínumáli síðari 
grasfrœðínga er viðartegund sjá Tcölluð periclymenu m; sam- 
anb. llornem. Plantel., 1. Deel, blaðs. 267, 1. tölulið. 

31) Ttaldar umbúðir áhyggnanna. Ahyggjur þœr, er Hór- 

azíus talar hjer um, eru HkJega ýmsar láklegar girndir eða til- 
hneigíngar, er Hóraztusi hefir þótt ábrydda hjá kunníngja sín- 
um, og œtla ftestir, að hjer sje einkum talað um metorðagirnd 
eða fjegirnd, eða um hvorttveggja; þó verður eigi glögglega sjeð 
á brjefi þessu sjálfu, að Hórazíus beri kunníngja sínum annað 
á brýn, en að honum hefir þótt Flórus lieldur örr eða keppinn 
í skapi; samanb. 34. skýr. hjer á eptir. Lœkníngar þœr, er 
við þykja eiga áhyggjum þessum eða girndum, hverjar semþœr 
eru, eða með öðrum orðum, tilraunir þœr, er gjörvar eru til 

. að fullnœgja slíkum girndum, kallar Ilórazíus hjer umbúðir 
slíkra áhyggna eða girnda; svo mega t. a. m. embœtti eðamet- 
orð þykja meinabót við metorðagirnd, og auðlegð eða auðsafn 
við fjegirnd, en Ilórazíus kallar slíkar umbúðir eða lœkníngar 
eða fullnœgíngar kaldar, af því að honum þykja þœr hlýja lítið 
sálunni, eða með öðrum orðum, bœta lítið andarmein mannsins. 

32) œttborg. I latínunni stendur patria, og er það orð 
ýmist haft í latínumcíli, þar er vjer höfum að voru máli œtt- 

land eða œttborg. Hjer þykir líklegt, að orðið sje heldur haft 
í enni síðari merkíngunni, þvi að þá er Grikkir og Rómverjar 
tala um einhver almenn málefni, eru þeir miklu optar vanir 
að hafa orð og orðatiltœki, er eiga við þá borg, er í er talað 
eða urn er talað, heldur en slík orð, er eiga við landið alt; svo 
hafa Aþenumenn t. a. m. orðið TtaTpíc, er á þeirra túngu er 
sama sem patria á túngu Latínumanna, miklu optar um Aþenu- 
borg (á gr. AfHjvai), en um Aþenuborgarland (á gr. AttixtJ) ; 
veldur það þessu, að þjóðfjelög fornra manna voru venjulega 
sem inni lukt í borg þeirri, er höfuðbygðin var í, en miklu síð- 
ur gœtti þeirra manna, er utan borgar voru. Nú á dögum er 
venjulega öðru vís orðum hagað, og hafa menn optast, er menn 
tala um almenn málefni, þau orð eða orðatiltœki, er eiga við 
landið alt, er í er talað eða um er talað, og miða menn nú 
orð sín síður eða sjaldnar við einhvern einstakan stað eða ein- 
hvcrja einstaka borg, og kemur það af því, að þjóðfjelag livers 
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ált og aö rita mjer, hvort þjer er svo ant um Múnazíus33, sem 

vera byrjar, eða hvort iila grær um vinfengið ykkar í milli, og 

það rennur tii einskis saman og rýfst aptur; en livort sem er, 

að heitt blóð:U, eða reynsluleysi, verður yður að meini, með því 

að svíri yðvarr er óbeygður og þjer því ótillátsamir, þá er yður 

það að segja, að hvar sem þjer alið aldur yðvarn, þjer er betri 

eruð en svo, að yður sami að rjúfa bróðursáttinál yðvart, þá er 

lieitkvíga35 á beit hjá mjer, og liefi eg hana til blóts ætlað, þá 

er þjer komið heim aptur. 

30—36. 

rílcis er nú cigi sem inni lúkt í neinni einni borg, heldur sem 
dreift um rílcið alt eða landið alt. 

33) Múnazius. Sumir œtla, að Múnazius pessi sje sami 
maðurinn, sem sá, er sjaunda kvœði ennar fgrstu bókar af llarp- 
kvœðum Hórazíusar er til, og er þar kaUaður Plankus, og œtla 
menn þá, að Múnazius þessi Plankus hafi verið sonur Lúsiusar 
Múnaziusar Plankusar, er var rœðismaður ár. 42 fyr. Kristsb., 
það ár, er bardaginn stóð við Filipsborg; aðrir œtla, að Plankus 
sá, er sjaunda brjef ennar fyrstu bókar Ilarpkvœðanna er til, 
hafi verið faðir Múnazíusar þessa, er hjcr er um talað. — Af 
orðum Hórazíiisar þykir ráða mega, að einhverr rigur hafi verið 
milli þeirra Júliusar Flórusar og Múnaziusar. 

34) lieitt blóð, eða reynsluleysi, osfrv. Af orðum þessum er 
að sjá, að Hórazi hafi þótt þeir Flórus og Múnazíus heldur 
Örlyndir og lceppnir, og litt rcyndir i heiminum; samanb. 31. 
skýr. hjer að framan. 

35) heitkviga. a, Pað var siður i fornöld, að menn hjetu 
guðunum cinhverri likamlegri fórn eða gjöf, er menn báðu þá 
greiða úr einhverjum vanda, er menn sjálfir, eða aðrir, voru i 
staddir, eta að Icita einhvern hlut fá góðan enda. Svo er t. a. 
m. i fimta kvœði Harpkvœðanna, fjórum siðustu visuorðunum, 
bent á, að rnaður, er i sjávarháska er stacldur, lieitur skript- 
spjaldi fyrir frelsi sitt, og liengir vot sjóklœði sín upp i helgu 
hofi, til þakklœtis við Neptún sœguð. Iljer að framan er þess 
og getið (i 19. skýringu við annað brjef bókar þessar, á 39. blaðs.), 
að þá er Grikkir fóru til Tróju, urðu þeir veðurteptir i Ális 
hafnborg, afþvi að Agcimemnon, yfirkonúngur Grikkjahers, hafði 
skotið liind, er Díana veiðigyðja átti; hjet þá Agamemnon, að 
fórna gyðjunni því er fegurst fœddist það ár i riki sínu, og 
sagði Kálkas spámaður, að það vœri dóttir Agamemnons, Ifi- 

genia, og rjeð Kalkas Agamemnoni, að fórna Ífigeníu, og þótti 
sem þá mundi byrr batna (samanb. liit Siscrós um skyldur 
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Fjórða brjef* 1 

til 

Albiusar Tíbúlls2. 

Efni brjefsins. 

TJórazíus bendir fyrst á, að Albíus Tíbúll dæmi vel eða 

hreinshilnislega um lcvœði sín. Pví nœst spijrr líórazíus, hvað 

manna, 3. pátt, 25. hap., 95. gr., og harmsagnahvœðið Jfígeníu 
í TárJandi, ept.ir Evripídes slcáJd, 17. vísuorð, og þar í lcring). 

b, í fornsögum vorum er þess og t. a. m. getið, að þá er 
IJálwn TllaðajarJ barðist við Jómsvíldnga á JJjörúngavogi á 
Sunnmœri í Norvegi (áir. 995), og sá sitt óvamna, slwraði Jiann 
á fuiltrúa sinn, Þorgerði Hörðatröll, og bauð henni að þiggja 
af sjer ýmsa hJuti í blótsJtap, en hún viil fyrst elcki þiggja af 
því, er jarl býðr henni; of síðir þá Porgerður þó boð jaris, og 
lcans son hans ErJíng, er var sjau vetra gamaJJ, og var honum 
síðan blótið, og fengu þeir Ilátwn jarl nú sigrazt á Jómsvik- 
íngum; samanb. Jómsvíkíngasögu (í Fornmaunasúgum, ll. bindi), 

44. kap., biaðs. 133, osfrv. Svo er og í BisJmpasögum vorum, 
að menn heita opt til Jrjargar eða fuiitíngs á bystiupa, t. a. m. 
Jón bysliup Ogmundarson, Þortálc byskup ÞórJiaJJsson, og Guð- 
mund byskup Arason; og eru einJivers Jionar eptirstöðvar af 
þessum áheitasið enn hjá oss, er menn, til dœmis að taka, Jieita 
kirkjum einhverri gjöf, ef menn Josist úr einJxverjum vanda, 
eða eitthvað það verður, er menn viija eða ósJca. 

c, lljer getur Hórazíus þess, að hann hafi kvígu á beit (eða 
fóðri), og œtii Jiana til bióts (eða fórnar), þá cr þeir vinir Jums 
Jwma heim aptur. 

l) Brjef þetta er að cetiim sumra manna ritað ár. 20 fyr. 
Kristsb. 

2) AJbíus TíbuJJ, er brjef þetta er tii lcveðið, er eð aikunna 
rómverslia tvíJienduskáld, er vanaiega er JiaJJaður Tíbúil. Oss 
er eigi kunnugt, nœr TibúJl var fœddur, nje nœr Jiann dó, en 
þó þykir UJdegt, að Jiann hafi fœðzt nœr árinu 54 fyr. Kristsb., 
og dáið ár. 19 eða því nœr, um sama Jeyti sem VirgiJl dó, eða 
sliömmu síðar; ráða menn það af tveim tvíJiendum, er til eru 
eptir Dómizíus sJiáld Marsus, er menn œlla að uppi Jiafi verið 
á ríkisstjórnarárum Agústs Jceisara; í tvíhendum þessum segir 
svo: þig Jiefir og, Tibúii, enn ómjíiiii dauði á úngum aidri 
fyjgjast Játið með VirgJi til EJijsvaJla, svo að eigi vœri sái, er 
annaðtveggja mœtti með JiarmJiendum gráta þýðiegar cistir, eðci 
með JiraustmannJegum bragliðum Jcveða um Jconúngiegan Jier- 
skap (á Jat.: Te qvoqve Virgilio comitem non aeqva, Tibullc, mors juvenem 
campos misit in Elysios, ne foret, aut elegis inolles qvi íleret amores, aut cane- 

ret fortí regia bella pedo)-, samanb. Brot lMtínskrci SJíáida cptir Vci- 
cJiertj 264. blaðs. neðst. 
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Tíbull hafíst að, og lofar andálega hœfílcgleika Tíbúlls og lík- 

amleg kjör hans. Þá kemur upphvathíng til. Tibúlls, að liugsa 

um pað, að hverr dagurinn, er yfír oss upp rennur, megi vera 

vorr enn síðasti; og að loikum segir Hórazíus, að Tíbúll geti 

homið til sín, pá er hann fýsir að sjá prifíegan pilt, en Hóraz 

var sjálfur feitlaginn. 

Albíus, þú enn hreinskilni dómari* * 3 enna hversdagslegu ljóð- 

mæla4 minna, livað skal eg segja að þú gjörir nú í Peðsbvgð5? 

skal eg segja, að þú semjir eitthvað það, er beri af ljóðmælum 

1—3. 

Tíbúll var í miklum Itœrleikum við enn nafnkenda ágœíis- 
mann, Markus Valerius Messalla Korvínus, er var mœlskumaður 
og sagnfrœðingur, og rœðismaður ár. 31. Tíbull og Hórazíus 
voru og vinir, sem af brjefí pessu má ráða, og hefir Hórazíus 
aukpessa brjefs ort til hans 33. kvœði ennar fyrstu bókar llarp- 
kvœðanna. Kvœði pau, er mcnn liafa eignað Tíbúlli, eru tví- 
hendur í fjórum bókum. Fyrsta kvœði ennar fjórðu bókar er 
lofkvœði um Messalla með sexliðuðum hœtti, en eigi tvihendum. 
Öltum berr saman um, að Tíbúll muni ort hafa fyrstu tvœr 
bœkurnar; sumum pykir óvíst, hvort hann hafi ort fjórðu bók- 
ina, og flestir munu œtla, að hann hafi eigi ort priðju bókina. 

3) pú enn hreinskilni dómari osfrv. Hórazíus bendir eigi 
sjaldan á, að honum póttu kvœði sín verða fyrir allhörðum 
dómum hjá mönnum, og einkum póttu honum iUgjarnir öf- 
undarmenn sznir rýra pau meir, en pau áttu skilið; hjer ligg- 
ur í orðum Hórazíusar, að Tíbúll hafi dœmt hreinskilnislega 
um kvœði Hóraziusar, en pað er með öðrum orðum, að Tíbúll 
hafi sagt um pau pað, er segja bar, en eigi rýrt pau af öf- 
undsamlegri illkvittni. 

4) hversdagleg Ijóðmœli (á lat. sermor.es). Svo kallar 
Ilórazíus hjer kýmikvœði sin (eða satýrur), og œtda sumir, að 
pau kvœði hafi eigi algjörlega birzt mönnum í heilu lagi, fyrr 
en um pessar mundir. Ljóðmœli pessi eru kölluð hversdagleg, 
af pví að málið í peim var hversdagslegt, eða svo sem pá er 
maður talar við mann, en eigi svo vandað eða svo tigulegt, 
sem í sumum öðrurn kveðskap. 

5) Peðsbygð. Peð (á lat. Fedom) var borg ein í Latlandi 
enu forna; hún lá við Laviksveg (Via Lavicana), nœr tveim jarð- 
mílum í austsuður frá Rómi. Borg pessi var eydd eða horfin 
á dögum Hórazíuss, en pó mátti tala um bygðárlagið, par er 
borgin hafði áður staðið, og kallar Hórazíus pað hjer Peðsbygð 
(regio Pedana). Tíbúll átti búgarð par nœr, er Peð hafði staðið, 
ogpví hagar Hórazíus hjer svo orðum sínum, sem hann gjörir. 
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Kassíusar0 af Pörmu6 7, eða að þú reikir8 þegjandi um heilnæma 

skóga, og íhugir sjerhvað það, er vitrum manni og góðum er 

samboðið? J>ú vart9 eigi líkamur án skynsamlegs vits; guðirnir 

hafa gætt þig fegurð, og veitt þjer auðlegð, og kunnáttu liennar 

að njóta. íívers skyli umhyggjusöm fóstra framar óska þeim 

sínnm ástúðlegum fóstursyni, er vel er viti borinn, og getur 

komið orðum að því, er honum býr í brjósti, og getur að hljóta 

gnóglega mannhylli, gott mannorð, gott heilsufar og þokkalegan 

atbúnað, og skortir eigi fje í pússi? Hvort sem þú lifir við von 

og áhyggjur, eða við ótta og reiði, þá skalt þú ælla, að hverr 

dagurinn, er upp rennur yfir þjer, sje þinn enn síðasti; hver sú 

3—13. 

6) Kassíus sá, er hjer er um taJað, var einn af þeim 
mönnum, er voru í atförinni við Sesar. Agústus ljet síðan vega 
hann, ár. 30 fyr. Kristsb., og er þess getið, að Kassíus þessi 
hafi verið síðast veginn af þeim samsœrismönnum. Kassíus þessi 
þótti alJgott sJiáJd, en eJcki er til af Jcvœðum Jians. — Annarr 
maður, en Kassíus þessi, var Kajus Kassíus Lóngínus, sá er 
var annarr af Jiöfuðoddvitunum í samsœrinu móti Sesar, og 
Jjet Jeysíngja einn Jiöggva Jiöfuð af sjer, þá er Jiann œtJaði, að 
mótstöðumenn þeirra Brútusar Jiefði unnið sigur í bardagan- 
um við FiJipsborg (ár. 42). 

7) Farma, borg á ItaJaJandi; Jiún Jiefir enn JxaJdið nafni 
sínu, og ligguríþeim hJut Jandsins, er fornmcnn JwJJuðu GaJJa- 
Jand fyrir sunnan Padusfljót (Cispadana Gallia), en nú er borg 
þessi höfuðborg hertogadœmis þess, er kent er við borgina, og 
káJlað Jiertogadœmið Parma; það liggur nœr í miðjum suður- 
hlut' UppítaJiu, eða NorðurítaJiu, eptir því sem nú er kaJlað. 

8) að reilía þegjandi um JieiJnœma skóga, það er með öðr- 
um orðum, að vera á gángi í skógum úti, og Jiugsa þar um 
heimspekiJeg efni, svo sem t. a. m. Akademíngum var títt, að 
gánga eða reika um slióg (eða Jund) AJmdemuss; samanb. skýr- 
íng við annað brjef annarrar bókar, 45. visuorð. 

9) þú vart eigi (á Jat.: non eras) osfrv. Hórazius miðar hjer 
orð sín við þann tírna, er þeir TíbúJl JiÖfðu áður saman verið, 
og Jiefir Iióraz Jijer því þáJegan tíma, þar er vjer mundum 
heJduf Jiafa núlegan tíma að voru máJi (þú ert osfrv.); þó kom- 
umst vjer eigi sjaJdan Jikt því að orði, sem Jijer er gjört, er 
vjer t. a. m. ritum einhverjum manni, er annars staðar er cn 
vjer, en hejir áður verið, þar er vjer Jiöfum verið; þá getum 
vjer t. a. m. sagt: þú vart fuJlvcl viti borinn, eða: þjer fór 
ftcst JiönduJega, og fleira því um JíJct. 
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stund, er menn gjöra sjer eigi von um, man þægileg verða, er 

hún kemur yfir oss. J>á er þú vilt hlæja að grís af hjörð Epí- 

kúrs10, getur þú komið til mín, og mant þú þá sjá, að eg em 

vel við hokl, og að húð mín hefir vel hirð verið, svo að á mig 

stirnir. 

Fimta brjef1 

til 

Torlwatusar. 

Efni brjefsins. 

Uórazíus býÖur Torkvatusi til aptanverÖar (coona), og seg- 

ir, að alt sje við búið; síðan bendir llórazíus á, að fje sje til 

10) Epíliúr var einn af enum fornu gríshu heimspékíng- 
um ; hann var fœddur í Aþenuborg, og lifði par mestan lilut œji 
sinnar, og dó par; hann var uppi á síðara lilut fjórðu aldar 
og fyrra lilut priðju aldar fyr. Kristsb. (frá ár. 341 til árs. 270). 
Epíkúr hjelt fram smáagnafrœÖinni, eða, með öðrum orðum, 
kenníngu peirri, að alt vœri orðið til við hreifíng eins konar 
smáagna (atomi), er fœrðust um ena tómu loptauðn; samfara 
kcnníngu pessi var, að guðirnir lifði í algjörri kyrð og nœði, 
og ekki skerði ró peirra (ampa^ía). Enn kendi Epíkúr, að 
sœla mannsins vœri í pví fólgin, að liann nyti stöðugrar unað- 
semdar (t)5ov7]), og cittu menn jafnvel stundum eptir kenníngu 
Epíkúrs, að liafna skammvinnum stundarfögnuði, að peir fengi 
pví betur notið sanns unaðar óhaggaðs. Kenníng Epikúrs skildu 
margir svo, að mcnn œtti að eins að leita munaðar í Ufinu, og 
að œðsta sœla mannsins vœri, að lifa í hóglífi og sœllífi. Hjer 
talar Hórazíus um lítinn grís af lijörð Epíkúrs, og kallar Hór- 
azíus svo sjálfan sig, af pví að hann var lítill vexti, en feitur 
mjög. 

a) Fimta brjef. Brjef pctta er að œtlan manna ritað ár. 
20 fyr. Kristsb.; samanb. 5. skýríng lijer á eptir. 

2) a, Torkv atus pessi lijct tveim nöfnum Mallíus Torltvat- 
us, og œtla menn, að pað sje sami maðurinn semsá, er sjaundci 
kvœði ennar fjórðu bókar Harpkvœðanna er til. Torkvatus 
pessi pótti heldur góður mœlskumaður; samanb. 15. skýríng hjer 
á eptir. 

h, Torkvatus er upphaftega einkunnarorð, og mcrkir eigin- 
lega pann mann, er liefir men um háls, og hlaut pað við- 
urnefni fyrstur manna Títus Manlíus Lúsíusson Alssonar. Lús- 
íus Manlíus Alsson, faðir Títusar pessa, var alvaldsstjóri gjörr 
til naglfestingar (clavi figendi causa) ár. 363 fyr. Jvristsb., en er 

5 
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J)ess manninum gejið, að hann njóti Jjcss; lcveðst Hórazíus nú 

munu völiva sig óslœliilega, og lofar mjög áhrif Jmu, er vínið 

hefir; J)VÍ nœst segir Ilórazíus, að sjer bgrji að sjá svo um, að 

öllu sje vel til hagað í samlivœminu, og nefnir nú fáeina gesti, 

er hann muni við hafa auk Torlcvatusar, en getur J)ess pó, að 

fnyksamt verði í samkvœmum, ef pröngt er setið. Að endíngu 

er ný hvatníng til Torlcvatusar að lcoma. 

Lúsius hafði lokið naglfestíngu, vildi hann lengja einvaldsdœmi 
sitt, og ná í herstjórn mót Hernum, og geklc hann pá fast mjög 
að úngum mönnum að gánga í herpjónustu, og var hann fyrir 
því lcallaður Lúsius Manlíus enn harðráði (imperiosus), en nú risu 
alpýðustjórar upp t mót Lúsíusi, og varð liann þá að leggja 
niður alvaldsdœmi sitt (samanb. Liv. 7, 3). Nœsta ár sótti al- 
þýðustjórinn, Markus Pompóníus, Lúsíus Manlíus um Jmð, að 
hann hefði haldið of lengi alvaldsdœmi sínu, svo og um það, 
að liann liefði sýnt of mikta harðneskju í liðsafnaði, og ennum 
það eð Jniðja, að hann Ijeti son sinn, er Tílus hjet, og Lúsíusi 
þótti vera heldur orðstirður (infacundior et lingva impromptus), aJa 
aldur sinn við sveitaatbúnað utan borgar, en rcyndi eigi að 
manna liann og menta (samanb. Sís. um skyld. 3, 31, 112, og 
Liv. 7, 4). AJlir voru nú afar reiðir Lúsíusi í borginni, en nú 
er að segja frá Títusi syni hans; hann kom einhvern morgun 
til húsa Pompóniuss aJjnjðustjóra, og lcvaðst vilja tala við hann 
einsJega, og œtluðu menn, að Títus hefði einhverjar sakir að 
bera á föður sinn, en er þeir Pompóníus og Títus voru einir 
orðnir, brá Títus sverði (eðakníf), er hann var gyrður, og hót- 
aði Pompóníusi dauða, ef hann sJepti eigi málsókn við föður 
sinn. \ið J)etta datt niður máiið, og varð petta Títusi Manlí- 
usi fyrst til ágœtis (samanb. Sís. um skyld., á sama stað, sem 
fyrr, og Liv., sömu bólc, semfyrr, ö.kap.). Ari enn siðar(361) 
áttu liómverjar í hernaði við Tíbúrsmenn, og feJdi Títus ManJí- 
us J)á gallnesJcan mann einn í einvígi, og tólc men (torqvís) af háJsi 
honum, og setti um liáiJs sjáJfum sjer, og felclc hann J)ar af viður- 
nefni J)að, að hann var menberi (torqvatus) lcallaður (samanb. Liv. 
7. þátt, 9. og 10. lcap.). Síðar varð Títus pessi Manlíus men- 
beri mjög ágœtur fyrir sigur sinn yfir LatJendíngum og VaJl- 
lendíngum ár. 340 (við rœtur eldfjaUsins Vesúvs á ValJlandi), 
og þótti Títus Manlíus J)á sýna af sjer harðJyndi milcið, enþar 
með og rómverslca siðvendi, með því að hann Jjet þá drepa son 
sinn, úngan mann efniJegan, og Jiafði son hans sá J)að til saka, 
að hann hafði fyrlátið stöðu sína, og gengið mót einum af 
fjandmönnum Bómverja, er Jjet mjög stœrilega, en ræðismenn 
höfðu áður bannað, að nolclcurr mœtti liverfa af þeim stað, er 
hann var á settur (samanb. Liv. 8. þátt., 6. og 7. kap.). 
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Ef þu getur af þjer fengið, að koma í samkvæmi, og lialla3 

þjer niður á borðbekki4 eptir Arkías5, og þjer þykir ekki að, 

þótt þú snæðir hvers konar kálmeti, sem er, og þótt skál sú 

sje lítil, er þú af matast, þá gjöri eg ráð fyrir, að þú komir, 

Torkvatus, um sólarfall6. J>ú mant fá vín að drekka, er 

1—4. 

3) hcilla pjer niður á borðbeklii osfrv. Bómverjar voru eigi 
vanir að jnatast siljandi sem vjer, heldur hölluðu þeir sjer venju- 
lega á vinstri hlid á borðbehki sína, og snœddu svo; samanb. 
49. skýríng við fyrsta brjef bókar þessar, á 23. blaðs. 

4) b orðb ekkur, á lat. lectus. Pess er áður getið (samanb. 
nœstu skýríng hjer á undan), að Bómverjar mötuðust veniulega 
hálfliggjandi, og eru tilmyndir frá fornöld, þar er á sjest mat- 
borð, og einn bekkur við borðið, og þrír menn hálfliggjandi á 
bekknum. En er menn höfðu gesti, og fíeiri menn mötuðust senn 
en svo, að einn bekkur vœri gnógur, er venjulega talað um 
borð með þrem bekkjum, og þrjá menn, eða þrjú leg, á hverj- 
um bekk. Stóðu þá tveir bekkir tveim megin við borðið, hvorr 
bekkurinn gegnt öðrum, en þriðji bekkurinn stóð við annan 
enda borðsins, en autt var fyrir öðrum borðsenda, og gekk 
þar að sveinn sá, er um beina gekk,' samanb. ennfrcmur skýr- 
íng við 10. og 11. visuorð áttjánda brjefs bókar þessar, þar er 
talað er um enn neðsia bekk (imus iectus). 

;>) Arkías sá, er hjer er um talað^ er að eins kunnur af 
þessum stað; hann hefir liklega verið trjesmiður, og er svo að 
sjá af sambandinu hjer, sem hann hafi þótt heldur einfaldlegur 
eða laklegur smiður. 

6) um sólarfall. Bómverjar höfðu venjulega þrjcir höfuð- 
máltiðir, — 1) árbít eða morgunvcrð (á lat. jentaculum); — 2) dag- 
verð eða hádegismat (prandium); og — 3) nónverð eða aptans- 
verð eða náttverð (coena). Árbit tóku Bómverjar, þá er þeir 
risu úr rekkju (nœr miðjum morgni), eða litlu síðar; dagverð 
eða liádegismat tóku þeir nœr miðjum degi, eða þó heldur fyrir 
miðjan dag en eptir; til nónverðar eða aptanverðar gengu þeir 
nœr þriðju stundu dags, eða nokkuru síðar. Iljer gjörir Hór- 
azíus ráð fyrir, að Torkvatus komi um sólarlag eða undir sól- 
arlag (supremo sole), og ef brjef þetta er ritið í einhverjum sumar- 
mánaðanna, junímánaði, eða júlímánaði, eða ágústmánaði (sam- 
anb. 15. skýr. hjer á eptir), þá þykir helclur seint til matar 
tekið, því 'að sólarlag er í Bómi í júlímánaði á fyrra hlut áttu 
stundar eptir miðjan dcig, en í áigústmánaði á síðara hlut 
sjaundu stundar, og œtla menn þvi, að Hóraz hafi fyrir þá sök 
liaft matartíma svo seint, að Torkvatus tefðist sem minst frá 
sýslunum sínum. 

Nœr sól gengur til viðar í Beykjavík á hverjum tíma árs, 

5* 
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liell7 hefir verið á geymiker8 milli ennar mýiiendu Minturns- 

4—5. 

má sjá í cihnanölium vorum; svo er til að mynda, ef hjer vœri 
talað um fœðíngardag Júlíusar Sesars, 12. dag júlímánaðar, pá 
er sólsetur þann dag í Eómi (eptir reikmngum, er vjer höfinn 
í höndum) 20 minútum eptir sjaundu stund, en í almanaki voru 
(ár. 1862) má sjá, að sólsetur er 9. dag júlímánaðar í Beykja- 
vík 10 mínútum eptir 10. slund, og þá lítið eitt fyrr 12. dag 
jýlímánaðar. 

7) a ð hélla á geymiker (í latínunni diffundere). Pað var titt 
við víngjörð hjá Itómverjum, að þá er þeir höfðu troðið vín- 
berin (uvas calcare), og fergt af þeitn vínsafann og síað liann 
(pereolare), þá var enn nýi vínlögur látinn á tunnur eða Jagar- 
föt (dolia, cupac og seriae), og látinn þar vera, tilþess er hann tók 
gerð; því nœst var eð nýja vín (mustum) ajdreggjað (defaecare), og 
helt á geymiker (amphorao, cadi og testae). Á geymikerin voru sett 
nöfn manna þeirra, er voru rœðismenn það ár, er víniðvarkcr- 
að, og mátti síðar þar af sjá, live vínið var gamaJt. Geymikerin 
stóðu í vinldefum (apothecae\ og voru vinklefar þeir á loptum 
uppi, en eigi ijarðhúsum (eða hjöllurum), sem nú er titt. Eptir 
þvi sem ný geymiker bœtlust við í vinhús eða vinklefa, eptir 
þvi urðu en eldri kerin innar, og meðþvi að vin þykja venju- 
lega því betri, sem þau eru eldri, þá er það stundum, að talað 
er um vin, er innarlega er, og er það eð sama, sem talað sje 
um gott vin (samanb. llarpkvœði llóraziuss, aðra bók, þriðja 
kvœði, 8. visuorð: interioro nota Falorni osfrv.). Einna bezt vin hjá 
Eómverjum þóttu þau vin vera, erþeir fengu — 1) af Sekúbs- 
akri (ager Caecubns, Eðliss. Plin. eldr. 2, 05, 06, 200), en vinekra 
sú Já í Árúnliafyllci í Latlandsauka, niður undir Sekúbsflóa, fyrir 
austan Terrasínu, og í suður frá Fúndsborg. — 2) af Falerns- 
akri (Faiernus ager, Eðliss. Plin. cldr. 14, 6, 8, 62), en sú vínekra 
lá i norðvestuihlut VaUIands, í landnorður undan Massiksfjalli. 
Hjer nœst 7iefnum vjer —3) Kalborgarvm, eðavinþað, er fekst 
af bygðinni nœr KaJbcrg (Cules) í oiorðvestuihJut Valllands. Þá 
nefnum vjer — 4) Formborgai'vín, er fekst af hálsum og hœð- 
um við Formborg (Formiae), inst við Kajetuflóa, í 7iorður frá 
Kajetuborg. Pvi 7iœst nefnum vjer — 5) Massiksvin; það fekst 
af Massiksfjalli (Massicus mons, Liv. 22. þátt., 14. kap., og tÓ7nt: 
Massicus); og enn höfðu Uómverjar 7nargar aðrar góðar vinteg- 
undir, t. a. m. Ilvítafellsvin (eða llvítborgarvin: Albanum vinum), 

Fúndsborgarvin, Setborgai'vín og Súrrcntsvin. lljcr er talað 
um vin, er fengizt hefir af vinekru milli Mintúrnsborgar og 
Petríns, eða með Öðrum orðum, á landamœrum Latlandsauka og 

8) geymiker. Svo eru hjer kolluð ker þau (umphorae, cadi 
og testae), er vin var á geymt; samanb. nœstu skýríng hjer á 
undan. 
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borgar9 og Petríns10 við Sínúessu11, og var það gjört það ár, 

er Tárus12 var ræðismaður annað sinn. Ef þú heflr eitthvað 

5—6. 

Valllands, og man pað vin hafaþótt eptir eðli sínu heldur gott, 
en pó eigi af enum beztu víntegundurn; svo er og, ef litið er 
á aldur víns pessa, er hjer er um talað, og brjef petta er ritið 
ár. 20 fyr. Kristsb., en Tárus sá, er hjer er nefndur, var rœð- 
ismaður annað sinn ár. 26 fyr. Kristsb., pá hefir vín petta eigi 
verið Örúngt, en pó og eigi gamalt, og hefir Hórazius hjer, sem 
optar, boðið liunníngja sínum til víns, er eigi hepr dýrlegt verið, 
en pó pótt vel dreldcanda. EJztu vín, er Eómverjar tala um, 
voru nœr tveggja liundraða ára; samanb. Eðlissögu PUmusar 
ens eldra, 14, 4, 6, 55) í Norðurálfunni er nú sumstaðar talað 
um vin, er eru tveggja liundraða ára og meira. 

9) Hintúrnsborg lá niður við sjó í Árúnlcafylki (eða 
jMtlandsaulia), báðum megin við Líráirmynni; nœr borg pessi var 
allmýrlent, og duldist enn nafnlcendi Maríus ímýrlendipví (ár. 
88 fyr. Kristsb.), pá er hann vildi forða sjer fyrir mönnum 
peim, er Siílla hafði sent til höfuðs honum. 

10) Petrín. I latínunni stendur hjer Petrinum í and- 
lagsfalli, og œtla sumir, að nefnifall orðs pessa sje Pctrinus, 
og að Petrínus hafi verið vínfjall eða vínelcra, er lá nœr Sínú- 
essu; svo segir t. a. m. Jaliob af Krúslci í skýríngu sinni við 
Stað penna: Petrinus mons est Sinuessanae civitati imminens, vel ager Sinues- 

sae vicinus. / Brjefasafni Síserós og vina hans (sjetta floklci, nítj- 
ánda brjefi, fyrstugrein) stendur og Petrinum í andlagsfalli, 
í brjefi einu, er Sísero ritar vin sínum einum eða liunníngja, 
peim er Lepta hjet, og œtla menn, að nefnifall pess orðs sje og 
Petrinum, sem andlagsfall (cn eigi Petriuus), og pykir 'orða- 
sambandið í brjefi Síserós til Jxptu sýna, að Síseró tali par um 
búgarð, er T.epta átti, en orð Síserós, er einlium eiga Iijer við, 
eru pessi: nec ea re Petrinum tuum deseram, nam et villa, et amoenitas illa 

commorationis est, non de\ersoiii. Enn œtla aðrir, að nefnifall beggja 
orðanna sje u m, og að Petrín petta hafi verið eins konar fjall- 
lendi eða bygðarlag nœr Símíessu (eða upp undan henni norður 
á við eða norðvestur á við); en hvort sem nú nefnifall orðs 
pessa er us eða um, og hvað sem orð petta merkir, pá pykir 
auðsœtt, aðpað sje myndað af gríska orðinu petros (klettur), af 
pví að grýtt hefir verið, par er staður pessi var. 

rl) Sínúessa, borg ein, er lá syðst og austast í iMtlands- 
auka (eða Latlandi enu nýja), milli Lírár og Voltúrnsár; við 
borg pcssa voru landamœri Latlands alls og Valllands. Nafnið 
Sínúessa er líklega myndað af enu latínska nefniorði sinus (í 
merkíngunni: vikeðavík), og hcfír borgin pá líklega fengið nafn 
sitt af pví, að hún hefir legið nœr vík einni (eða í vik einni). 

12) Tárus pessi hjet öllum nöfnum Títus Statilíus Tárus; 
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betra að bjóða, þá getur þú látið sækja það13, eða lát mig að 

öðrum kosti ráða. Arinn minn hefir þegar lengi Ijómað, svo og 

húsgögn mín, er fægð hafa verið og fáguð fyrir þína sök. Yerp 

frá þjer hjegómlegum vonum og kappi um auðlegð, og hætt 

við mál Moskusar14. Á morgin er hátíðardagur í minníng þess, 

að Sesar15 er fæddur, og þá getum vjer sofið, og því man oss 

6—10. 

hann var einn af fulUíngsmönnum Ágiísts keisara, og vorupeir 
báöir, Agiístus og Tárus, rœðismenn ár. 26 fyr. KristsbÁgúst- 
us eð átta sinn, en Tárus annað sinn (samanb. sjaundu skýr- 
íng hjer að framan). Eð fyrra sinn var Tárus rœðismaður ár. 
37, og var hann pá kjörinn í stað Lúsíusar Kaniníusar Gall- 
usar; hafði Kaniníus áður kjörinn verið til rœðismanns með 
Markusi Vipsaníusi Agrippu, en Kaniníus sagði af sjer embœtti 
pví, og varð Tárus pá rœðismaður í hans stað. 

13J pá getur pú látið sœkja pað (i latínunni: arcesso). IIór- 
azi farast hjer svo orð, sem svo megi vera, að gestur hans hafi 
eitthvað betra að bjóða, en Ilóraz hefir, og gjörir Ilóraz pá 
ráð fyrir, að Torkvatus geti látið sœkja pað heim til sjálfs síns; 
að öðrum kosti segir Ilóraz, að Torkvatus verði að láta sjer 
pað lynda, er honum boðið verður. 

14j Moskus pessi hefir verið uppi á dögum Ilórazíusar, og 
er sagt, að hann hafi verið frá Fergamsborg í Tevprantshjeraði 
(í Mýsafylki)] hann pótti góður mœlskukennari (rhetor), enpesser 
getið, að hann var einhverju sinni sóttur um eiturbyrlan, og 
hjeldu pá vörn uppi fyrir hann tveir góðir mœlskumenn, er pá 
voru uppi í Eómi, en pað voru peir Torkvatus sá, er brjef 
petta er til, og enn nafnkendi Asiníus Follíó. 

15) Sesar. Sumir hafa œtlað, að hjer sje talað um fœðing 
Júlíusar Sesars alvaldsstjóra, er fœddur var tólfta dag jiílí- 
mánaðar, en menn vita eigi til, að afmœlisdagur Sesars hafí verið 
helgur haldinn, eptir pað er hann var veginn (ár. 44), og eink- 
um pykir ólíklegt, að pað liafii verið gjört nú (ár. 20), meira en 
tuttugu vetrum eptir andlát hans, og pess pó hvergi getið hjá 
skitríkum rithöfundum, að siður hafi verið pað að gjöra. Aðrir 
hafa pvi œtlað, að hjer sje talað um fœðíng Sesars Oktavíans 
Agústusar keisara, en hann var fœddur 23. dag septemberm., 
og pykir pá, sem eigi sje alls kostar eðlilcgt, að tala hjer um 
sumarnótt; og pví œtJa enn aðrir, að hjer sje talað um fœðíng 
Kajusar Sesars, sonar peirra Markusar Yipsaníusar Agrippu, 
og JúJíu Ágústsdóttur. Agrippa gekk að eiga Júdíupessa sumarið 
21, og er pcss getið, að elzti sonur peirra, Kajus (Sesar), hafi. 
fiœðzt árið eptir, og pykir eigi óJíklegt, að pað hafi verið ein- 
hvern tíma um sumarið; 2?ess er og getið, að á hafiverið kveðið, 
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að ósekju leyfast að stytta sumarnóttina með vingjarnlegu bjali. 

Ilvað skal mjer auðsæld, ef mjer leyfist eigi hennar að neyta? 

Sá maður, er sparr er af forsjá fyrir erfíngja sínum og of stríð- 

ur, siturábekk með vitskerðum manni; eg ætla áð hefja drykkju, 

og taka að strá blómum16, og birða eigi, þótt eg verði þar fyrir 

jafnvel ráðiauss kallaður. Ilvað ráðs tekur eigi víndrykkjan? liún 

lýkur það upp, er hulið er; bún lætur vonir manna rætast, og 

hrindur dáðlausum manni í bardaga út, og nemur braut byrði af 

bugsjúkri sálu, og kennir mönnum fleiri listir, en þeir áður kunnu. 

Hvern hafa eigi fleytifullir bikarar gjört vel orðfarinn? og hvern 

liafa þeir eigi gjört lausan og liðugan, þótt hann ætti við krappa 

fátækt að búa? Eg liefi mína sýslan, er eg em vel til fallinn, og 

eigi ófúss á, en það er að sjá svo um, að óþrifalegur randdúkur17, 

10—22. 

að nautablót sltyldi jafnan hafa í minning fceÖingar hans; sam- 
anb. Bómvcrjasögur eptir Dio?i Kassíus, 54. pátt, 8. lcap. — 
Kajus pessi Sesar var síöar sendnr til austurheims, á ööru ári 
ept. Kristsb., og setti hann par Aríóbarsanes til ríhis í Armena- 
Jandi; síöan hvarf hann heitn á leiÖ aptur, en dó pá í Lýha- 
fyllciá Aslicimsshaga, á fjórÖaári ept. Kristsb., og œtla sumir, aÖ 
Livia, siÖasta hona Agústs, hafi valdiÖ dauÖa hans. Tveirn óir- 
um áÖur (eÖa á ööru ári ept. Kristsb.) haföi Lúsíus Sesar, ann- 
arr sonur peirra Agrippu og Jiílíu, sendur veriÖ vestur til Spá?i- 
ar, og dó liann pá í Massilsborg á GaUlandi, og varö bi'átt 
um hann; Ijeh pá og grunur á, aÖ Livía heföi og valdiÖ dauÖa 
hans, og póttust menn vita, aÖ Livía vildi ryðja á braut œtt- 
mönnum Ágústs, aÖ hún fengi horriið til stjórnar syni sjálfrar 
hennar, Tíberíusi. 

16) aÖ strá bló?num. MeÖ blómstrámíngu pessi œtlar Hóraz- 
íus sjer að shreyta samhvœmið, og par meÖ vill hann og sýna, 
aÖ hann atlar að láta liggja vel á sjer og lifa gJaÖlega. 

randdúhur. Um boröbehhi Bómverja er hjer áöur 
talað (sa?nanb. 4. shýr. að fra?nan). A borðbehhjummi höföu 
menn eins honar sœngurdýnur (tori), er menn Jágu á, og á dýn- 
um pessum höföu menn aptur ábreizl (stragula og peristromata), en 
niÖur af behhjunum hjengu enn aÖrir dúhar niður á góJf, og 
eru J?eir dúkar lcaJlaðir hjer randdúJcar (á Jat. toralia); samanb. 
LeiÖarvísi í gríshum frœðum og rómvershum (iiiustrated Compa- 

nion to the Latiu Dictionary aud Greek Lexicon), eptir Anthony Bich, 
(orftrt) toral). 
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eða ólireinn brjóstdúkur18 hleypi eigi hrukkum á nef þjer, og að 

þú fáir sjeð þig í borðkönnu og borðfati, og að engi sje meðal 

enna dyggu \ina, sá er beri það út, er talað er, og að eigi sjc 

mannamunur á þeim, er lijer koma saman og hjer eigast við. 

Eg ætla að takaButru19 með þjer og Septis, svo og Sabin, nema 

ef svo er, að honum hafi áður boðið verið og hann verði hjá 

kjörlegri mey. Hjer geta og fleiri fyrir komizt, en ríkur geita- 

þefur20 gjörist óþægilegur í samkvæmum, þar er þröngt er. Ilita 

þú mjer aptur, hve mannmargur þú vilt vera, og slepp öllum 

störfum, og skjózt út um bakdyrr þín frá skjólstæðíngi21 þínum, 

er skygnist um eptir þjer í önd22 liúss þíns. 

22—31. 

lö) brjóstdúltur. Svo er hjer lcallaðar dúltur einn (mappa), 

er Eómverjar liöfðu fyrir brjósti sjer, pá er peir mötuðust, og 
vöruðst svo að penta sig eða óhreinka. 

19) Butra, Septis og Sabin eru einhverjir menn, er oss 
er eigi neitt um kunnugt, en peir hafa cflaust verið í einliverj- 
um kunníngsltap við pá Torkvatus og Hóraz. 

20) geitapefur, pað er slíkur pefur, sem af.geitum (eða 
geilfje) er, en pað er með öðrum orðum ójtefur, og er hjer eink- 
um talað um sveitadaun, er leggur undan höndum manna (í 
latínunni: olidao caprae). 

2 A) skj ólstœðíngur. Svo er sá maður kallaður, er stend- 
ur í skjóli einhvers annars manns, eða með öðrum orðum, sá 
maður, er nýtur verndar einhvers annars manns. Hjer kallar 
Hórazíus Moskus svo, af pví að Torkvatus hjelt vörn uppi fyrir 
hann; samanb. 14. skýr. hjer að framan. 

22) önd (eða anddyri, á lat. atrium) er fremsti hlutur húss 
innan dyra, par er venjulega er inn gengið og út. Við mörg 
hús Bómverja, einkum hof og stórhýsi, er talað um eins konar 
fordyri (vestibulum, af vestire: aí) klæfca, þekja, byíja); var fordyri petta 
(eða vestibulum) svo lagað, að tveir kampar eða veggstúfar gengu 
fram af durum liússins, og var paklaust yfi?\ 1 fordyri pessu 
stóðu menn opt, er menn biðu pess, að liöfðíngjar, er í húsinu 
bjuggu, kœmi ut, svo sem pá er alpýðumenn eða minni háttar 
menn vildu fylgja höfðingjutn til torgs. Hjer rœður llóraz Tor- 
kvati, að fara út um bakdyrr húss síns, en gjörir ráð fyrir, að 
Moskus skygnist um eptir honum í öndinni eða anddyrinu. 

1 orðabók sinni pýðir Sveinbjörn Egilsson önd svo, aðhann 
lœtur pað vera vestibuium að máli Latínumanna, en rjettara 
mundi vera, að hafa atrium. 
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Sjetta brjef1 
til 

Númismss2. 

Efni brjefsins. 

Fyrst bendir Hórazím á, aÖ mönnum byrji eigi að láta 

sjer neitt mildast í heiminum, hvortki pað, er mikilfenglegt er, 

nje pað, er girnilcgt pyhir og ginnilegt er (1). — Menn eiga 

og eigi að óttast pað, er ópœgilegt pyíiir, en leita heldur jafn- 

aðarhófs í gleði sinni og hrygð, og girndum og ótta, og jafnvel 

eigi stunda pað, er gott er, fram yfir pað, er gnóglegt er (2).— 

Mcnn geta látið sjer pyhja miltið til homa dýrlegs listasmíðis, 

og gimsteina og glitlegs Idœðnaðar; menn geta verið vel máli 

farnir og ötulir píngmcnn, en öll manndýrð er fallvölt og stop- 

ul, og dauðinn leiðir dýrlega menn að lohum til náheima (3). — 

Ef menn eru sjúliir, leita menn sjer lœknínga við sjúlidómi sín- 

um; ef menn vilja lifa rjettlega, og siðvendi leiðir menn til 

rjettlegs Ufs, pá er bezt að stunda siðvendi (4). — Ef siðvendi 

og guðrœltni eru einshis verðar, pá er bezt að draga sig eptir 

skildíngnum og rexyna að ncda, og fá fjáðrar Itonu, og man pá 

alt annað gott par við bœtast (5). Pað stoðar lítið, pótt menn 

hafi Iwnúngdóm, ef peir eiga eigi auð fjár; menn verða að eiga 

svo miliið, að peir viti eigi sjálfir, hvað peir eiga (6). — Fá- 

tœldegt er pað hús, par er eigi er margt afgángs, pað er hús- 

bóndinn eigi af veit, og verður pjófum að notum, og ef pá er 

svo, að auðlegð ein fœr manninn sœlan gjörvan og varðveitta 

sœlu hans, pá er bezt að stunda auðlcgð fyrst og síðast; en ef 

mannvirðíngar gjöra menn scda, pá er bezt að leita mannvirð- 

ínga (7); eða ef sœla mannsins er fólgin í góðum mat og góð- 

um dryldi, pci er bezt að eta og drelika, og hirða eigi, hvað vel 

samir (8); eða enn, ef ekki vœtta er pœgitcgt án ástar og gam- 

ans, 2>á er bezt að lifa við ást og gaman (9). — Tvœr línurn- 

ar síðustu eru kvetja, og viðskilnaðarorð við Númisius (10). 

Sjetta brjef. Oss er eigi kunnugt, nœr brjef petta er rit- 
ið, en líklegt pykir, að pað sje ritið um sama leyti, sem hin 
bijefin flest, eða með Öðrum orðum einhvern tíma nœr árinu 20 
fyr. Kristsb., og pykir helzt leika á árunum 21 til 18. 

2) Núrnisíus pessi er oss að eins kunnur af pessum stað. 
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1, Að láta sjer ekki miklast, er nálega eitt, Númisíus, og 

ekki annað, það er fái manninn sælan gjörvan, og varðveitta sælu 

hans. Sumir horfa án alls ótta á sól og stjörnur, og tímana, er 

líða með staðbundinni rás. Hvað ætlar þú þá um gjafir jarðar- 

innar3? eða gjafir hafsins4, er auðgar Araba5 og Inda6 yzt í 

lieimi úti? eða um ýmislegt leikgaman7, lófaklapp8 oggjafir9 enna 

1—7. 

3) gi af ir jaröarinnar, það er að sumra œtlun: alls kyns 
jarðargróði og dýr, og málmar, gimsteinar og marmari, og það 
annað, er jörðin af sjer gefur, en að annarra manna œtlun 
einkum: mcilmar, gimsteinar og marmari, og fteira því um 
líkt. 

4) gjafir hafsins, er osfrv., það eru: þerlur og skelfiskablóð 
{eða þuryurasafi), er fœst af hafmu við Árabaiand, og annars 
staðar austur þar. 

5) Arabar, en alkunna þjóð í Austurálfu heims. Land 
þeirra liggur í þeim hlut Austuráifunnar, er gengur lengst í 
útsuður, fyrir austan norðurhlut Suðuráifunnar; það liggur nœr 
þrem tigum jarðstiga sunnar en Isiand, og nœr fimm tigum 
jarðstiga austar. Arabar þóttu vera auðmenn miklir í fornöid, 
og er opt taiað um auðlegð þeirra í fornum bókum; samanb. 
sjaunda brjef bókar þessar, 36. vísuorð. 

6) Indar, þcið eru þeir menn, er Indland byggja; samanb. 
25. skýr. við 1. brjef bókar þessar, á 12. blaðs. 

T) ýmislegt leikgaman. tíjá Grikkjum og Eómverjum voru 
leikar framan af einkum áttir til að tigna einhvern guð; svo 
voru t. a. m. Olympsvallarleikarnir settir til virðíngar við Sevs 
Ólympsguð, Pýþóarleikarnir til virðíngar við Apolion Pýþóar- 
guð, Nemeuleikarnir til virðíngar við tíerkúles Ijónsbana, og 
Eiðsleikarnir til virðíngar við Póseidon sœvald; svo voru og 
hjá Eómverjum enir miklu leikar (Ludi magni) áttir til virðíngar 
við Júppíter yfirguð, og Apollonsleikar til virðíngar við Apollon 
skáldaguð. Siðar var það, að ýmissir leikar voru heldur áttir 
til skemtunar mönnum, og er siðvendi Eómverja tók að hnigna, 
var það títt mjög, að þeir menn, er vildu rcyna að komci sjer 
fram eða komast til metorða, stuncluðu að ná hylli lýðsins með 
ýmissum leiktegundum og gamansginníngum (íudi, fabulae, munera). 

8) lófaklapp. Hjá Eómverjum er opt talað um lófaklapp 
(plausus), og er svo að sjá, sem þeir hafi látið sjer vel að því 
getast. lljer er líklega einkum talað um þess kyns lófaklapp, 
er þeir menn fengu, er Ijelcu sjónleika eða töluðu á þíngum. 

9) gjafir enna vinveittu Kvírínga. Gjafir þœr, er hjer er 
um talað, eru líklega einkum embœtti; samanb. nœstu skýríng 
hjer á eptir, einkum e-liðinn. 
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vinveittu Kvírínga10? á hvern hátt ætlar þú að menn eigi að 

horfa á það, og með hverri tilfmníngu og yfirbragði? 

7-8. 

10) a, enir vinveittu Kvíríngar, pað er með Öðrum orðum, 
Kvíringar eða Rómverjar, er peir vilja einhverjum vel. 

b) Orðið Kvíríngar (á lat. Qvirites, í eintölu Qvíris) er venju- 
lega haft um Rómverja, pá er talað er um þá á friðartimum, 
eða sem borgmannafjelag; að lcalla Rómverja Kvíringa í hern- 
aði er sama sem að kalla pá kveifar eða mannleysur; svo var 
t. a. m., pá er Sesar hafði ár. 47 (fyr. Kristsb.) unnið Farnases 
Miprídatesson ens mikla, og Sesar var kominn heim til Róms, 
en œtlaði nú aptur að fara suður til Afracdfu í móti andstöðu- 
mönnum sínum par, pá gjörðu sumir af hermönnum Sesars 
uppreist í ltálíu, og vildu eigi fara, og lcröfðu launa, er peim 
hefði verið áður lieitið; er pá mœlt, að Sesar hafi sagt, að peir 
mœtti vera lausir við hernaðinn, og kvaðst hann mundu greiða 
peitn, pað er hann œtti ógreitt, pá er hann kœmi aptur með 
sigurveg frá Afracilfu, og að lokum kallaði hann pá Kvírínga, 
og er pá mœlt, að petta alt hafi algjörlega breytt hug liermann- 
anna, er áður voru enir áköfustu í mót Sesar, og beiddustpeir 
nú að mega fylgja lionum; samanb. Díon Kassíus, 42. pcitt, 
53. og 54. kap.; Sveton, Æfi Sesars, 70. kap.; Árbœk. Tasít., 1. 
])., 42. kap.; og enn fremur Farsalsstyrjöld eptir Lúkan skcúd, 
5. pátt, vísuorð 319 osfrv.; lœtur Lúkan Sesar tala par lángt 
erendi til enna fyrri hermanna sinna, og segir Sesar pci auk 
annars (í 357. til 358. vísuorði): Jam certe mihi bella geram; 
disceclite castris; tradite nostra viris, ignavi, signa, Qvirites, 
(p. e. að VOril máli: mí man eg sjálfur hernab heyja; farib braut afher- 
búíjunum; seljií), loskvir Ivvíríngar, hermerki vor dugmoiinum í hendur). 

c, Um upprunci ens latínska orðs Qvirites (eða Qviris) eru 
ýmsar getur; œtla sumir, að orðið sje komið af ICúrborg (Cures) 

í Sabafylki, og er mœlt, að pað sje svo undir komið, að pá er 
Sabar gengu í samband við Rómverja á dögum peirra Rómi'ds 
Rómverjakonúngs, og Títs Tazíusar Sabcikonúngs, og rikisstjórn 
öll fíuttist til Róms, pá var Söbum veitt pað tillœti, að Róm- 
verjar voru kendir við höfuðborg peirra, og kallaðir Kvíríngar; 
samanb. Sög. Liv., 1. páitt, 13. kap. (civitatem unam ex duabus fa- 
ciunt; regnum consociant; imperium omne conferunt Komam. Ita geminata 
urbe, ut Sabinis tarnen daretur aliquid, Qvirites a Curibus appcllati). 

d, Aðrir cetla, að orðið Qviris (eða Kvíríngur) sje komið af 
sabnesku orði curis (eða qviris: spjót), og œtti orðið Kvíríngar 
pci upphaflega og eiginlega að vera sama sem spjótrnenn cða 
herskaparmenn. 

e, lljer tálar Hóraz um gjafir Kvirínga (eða Rómverja), 
og hefir Ilóraz lílclega einkum embœtti í hug, en embœtti voru 
opt kölluð gjafir lýðsins (munera popuii), fyrir pví að pað var sið- 
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2, J>eim manni, er óttast það, er þessu er gagnstætt, miklast 

það, er fyrir liann berr, nálega sem þeim, er eittlivað girnist; 

ákafleg hugarhræríng er óþægileg hjá hvorumtveggja, jafnskjótt 

sem11 óvænt mynd skelfir báða þá. Hverju skiptir, hvort þeir 

eru glaðir eða hryggvir, hvort þeir girnast eitthvað eða óttast, ef 

þeir drepa niður augum sínum, og eru sem agndofa á sálu og 

líkam, livaö sem þeir sjá, það er belra er eða verra, en þeir 

áttu von á? Vitur maður mætti óvitur lieita, og sanngjarn mað- 

ur ósanngjarn, ef þeir leitaði jafnvel þess, er gott er, fram yfir 

það, er gnóglegt er. 

3, Far nú, og lát þjer mikið til finnast forns12 silfursmíðis13, 

9—17. 

ur hjá llórnverjum, að hjðurinn (populus) haus menn til embœttci 
á pióðpíngum, og mátti pví svo að orði komast, að hjðurinn 
veitti embœttin eða gœfi pau. 

1 ‘) j afnsltj ó tt sem osfrv. / orðum llóraziusar hjer liggur, 
að kvíði pess, að menn fái eigi eitthvað pað, er girnilegt pgkir, 
sje jafnópœgilegur sem eptirlángan pess, ef hrœríngar sálarinn- 
eru svo ákajlegar, að menn verða sem frá sjer numnir, hvað 
sem að hönclum berr, pað er menn eigi áttu von á. 

12) forn. Pað þykir kostur við ágœta smíðisgripi, að peir 
sje gamlir. Orðið forn (á lat. vetus) stendur í latínunni á eptir 
marmor (marmari), og pykir óvíst, Jivort pað ávið bœði orðin: 
argentum (silfur) og marmor (warmari), eða að eins við orðið 
marmari. 

13) silfursmíði, pað eru ýmissir smíðisgripir af silfri, t. 
a. m. drykkjarker, og voru slikir gripir venjulega með upp- 
hleyptum myndum eða hafníngarmyndum (caelatura); samanb. 
Kvœði Júvenals, 1. kvœði, 74. til 76. vísuorð: probitas lau- 
d atur et alg et; criminibus deb ent hortos, pr aeto- 
riá, mensas, argentum v etus et stantem extra po- 
cula caprum (p. e. að voru máli: ráWndi er lofub og lítils virb, 
en glæpura eiga menu ab þakka garba, hofbíngleg húsakynni, matbort), gawalt 
silfursmíi&i og bukk, er stendur á staupum utan). 

Rómverjar kostuðu fyrrum afar miklu fje til vínkera eða 
drykkjarkera/ svo er pess t. a. m. getíð (í Eðliss. Plin. eldr., 
37, 2, 7, 20), að Neron keisari hafi keypt vínkrukku (capis) af murr- 
steini, og gefið við prjú hundruð voga (eða talenta), en pað er 
að voru penníngatali, ef vog er talin vera 1817 ríkisdalir, yfir 
fimm tigir púsunda ríkisdala, eða, ef gjörr skal ákveða, 645100 
dalir. 
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marraarasmíðis14 og eirsmíðis15, og ens iðróttlega16 hagleiks, er 

það er með gjört; dást að týrverskumn litum og gimsteinum18, 

og lát þjer vænt um þykja, að þúshundrað augna horFir á þig, 

er þú talar. Ver ötull, og far árla til torgs19 um morgna, og 

17—20. 

14J m armaras m íð i, paÖ eru ýmsir smíÖisgripir af marmara 
meÖ hafningarmyndum (anaglypta), eða og standmyndir (statuae). 

15) eirsmíÖi, paÖ eru einkum ker af eiri, og voru slikker 
einkum nafnkend frá Korinp á Grikklandseiöi (Corintliia vasa og 
vasa Corinthia), og frá Deley og Söm í GrikklandsJiafi (Deliaca vasa 

eba vasa Deliaca, og vasa Samia). 

Hjá Grikhjum og llómverjum er opt talaÖ um eirlier og 
aÖra smíöisgripi, er peir höföu á gripaborÖum (abaci) í húsum 
sínum, og pótlu slíkir gripir vcl fegra húsbúnað manna. 

16) iðr óttlegur liagleikur, er osfrv. I latínunni stendur 
artes (íistir), og er paö orö tekið lijer svo, að paö sje haft um 
hagleik pann, er smíÖisgripir peir, er hjer eru áður nefndir, 
eru meÖ gjörvir. Aörir taka orðið artes svo, að pað sje Jiaft 
um einliverja aðra smíöisgripi en pá, er hjer eru áöur nefndir, 
t. a. m. um skriptspjöld cÖa Jitmyndir (tabulae pictae). 

14J týrverskur, p. e. frá enni nafnkendu borg Týr (eÖa 
Týrborg eÖa Týrus, eða eptir ebresku máli: Sór). Týrborg var 
upphajlega nýlenduborg frá Sídon, liöfuöborg Foinika, og var 
liún gjör á austurströnd Miöjarðarhafs, fimm jarðmílum sunnar 
en Sídon (samanb. sJtýr. viö 10. brjef bóJtar pessar, 26. vísu- 
orÖ). Konúngur Assýra, SaJmanassar (eÖa SJtalmanesser), er að 
völdum sat á síÖara hlut áttu aldar fyr. Kristsb. (eÖa, eplir 
sumra reikníngi, frá ár. 734 til árs. 716), sat um Týrborg í 
fimm ár, en feJdi eigi teiiið hana. Síðan sat Nebiikaðnezar 
prettán ár um borgina (frá ár. 595 tilárs. 582), og pyJiir óvíst, 
hvort hann hefir fengið teJtiö borgina eða eigi. SíÖan er pess 
getið, aÖ borgin var flutt frá meginlandi og út á ey eina, er 
lá prjú skeiörúm undan landi, og œtla sumir, aÖ sá flutníngur 
hafi oröið skömmu eptir umsát Nebúkaönezars. Ár 332 fyr. 
Kristsb. sat Alexander enn mildi sjau mcinaöi um ena nýju ey- 
borg (Nýju Týr), og Ijet hann pá gjöra eins Jtonar grjótgarð til 
borgarinnar frá landi, og feJdt svo teJcið borgina. 

Hjer er talað um týrverslta litu, og er pað eÖ sama sem 
purpuralitur, pví að miJtill skelfisJmr feJcst í hafinu austur par, 
og voru ágœtar litgjörðarsmiðjur í Týrborg. 

lö) gimst einar. lljá llómverjum voru gimsteinar hafÖir 
í hríngum og á Jterum. 

19) torg voru aö fornu eigi aÖ eins höfð til JtaupsJtapar, 
sem nú er títt, heldur var par og rœtt um ýms málefni almenn 
og einstaldeg. lljer er talað um lwfuötorg 'llómborgar, par er 
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síð heim um kveld, svo að Dumbur20 skeri eigi meira korn af ökrum 

sínum, er hann hefir fengið í heimanmund með konu sinni, held- 

ur en þu, og svo að þjer þurfi eigi fremur að þykja mikið til hans 

koma, en honum til þín, því að það væri óviðurkvæmilegt, með 

því að hann er af lakari ættum en þú. Sjerhvað það, erí jörðu 

er niðri, man tíminn í ljós leiða, en grafa það aptur niður og 

byrgja, er mikið berr á. J>ótt þú verðir þjóðkunnur, og menn 

sjái þig opt í súlnagöngum21 Agrippu22, og á vegi Appíus- 

20—26. 

píng voru einkum átt, en torg pað lá norður undan vesturhlut 
Palatshœðar, og vestur og norður undir austurhlið Kapítólshœðar. 

20J D umb ur. Eð latínska orð mutus (dumbur) er í fornu 
máli haft að viðurnefni, og kemur t. a. m. fyrir í fornri áritan 
(inscription): P. Alburius, P. F. mutus, p. e. Páblíus Albúríus PábllUSSon, 
dumbur; pá er eigi að sjá, að Ilóraz hafi haft hjer neinn til- 
tekinn mann íhug sjer, hcldur pyltir líklegra, að hann hafi hjer 
orð petta að eiginnafni, af pví að pað á vel við í andstœði við 
orðsnild pá, er Ilórazíus talar hjer um áður. 

21) súlnagöng, samanb. 39. skýr. við l.brjef bókar pess- 
ar, svo og nœstu skýríng hjer á epiir, c-liðinn. 

22) a, Agrippa sá, er hjer er um talað, hjet öllum nöfn- 
um Markus Vipsaníus Agrippa. Ilann var œskuvinur Agúst- 
usar keisara, og^ einn af enum ágætustu höfðíngjum, er uppi 
voru á dögum Agústusar í Eómaborg. 

b, í slyrjöld peirri, er kend er við borgina Perúsíu í Etr- 
úralandi, fekk Agrippa, ár. 41 fyr. Kristsb., hnept rœðismann- 
inn Liisíus Antóníus, bróður ens alkunna Markusar Antóníus- 
ar, inn í borgina Perúsíu, og gafst Antóníus skömmu síðar upp 
fyrir Agrippu, öndvert nœsta ár (ár. 40). Fjórum árum síðar, 
eða ár 36, vann Agrippa mikinn sigur yfir Sextusi, bróðursyni 
Pompeiusar ens mikla; sú orrusta stóð við Messönu á norður- 
hlut austurstrandar Sikileyjar. Fimm árum síðar, en petta 
gjqrðist, eða ár. 31, var Agrippa fyrir flota Agástusar í enni 
nafnkendu orrustu við Strandarhöfða (Actium), og átti Agrippa 
par mikinn og góðan pátt í sigri Ágústusar. Arið 19 vann A- 
grippa Kantabra, er bjuggu að austanverðu á norðurströnd 
Spánar við Kantabrahaf, er nú er kallað Biskœjahaf eða Bisk- 
œjabotn; hofðu Rómverjar áður farið í móti peim ýmsar ferð- 
ir, síðan árið 25, er ófriður fyrst hófst við pá. 

c, Agrippa prýddi Róm með ýmislegri húsagjörð; lxann Ijet 
gjöra Allragoðaliof (eða Panþeon); pað lá á Marsvelli vestur und- 
an Kvírínshœð, og var vígt ár. 27. Agrippa Ijet og gjöraping- 
gerði pað, er stóð á Marsvelli, fyrir vestan suðurlilut Kvírins- 
hœðar, og enn Ijet hann gjöra súlnagöng Neptúns sœguðs norðar 
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ar23, þá átt þú þó eptir að fara niður þángað, er þeir Núma24 

og Ankus25 eru áður farnir. 

26—27. 

á austurhlut Marsvallar; eru pað súlnagöng pau, er Hórazíus 
talar hjer um, og voru pau göng prýdcl ýmsum shriptmyndum 
af Argóarför, og shyldi pað vera til endurminníngar um sigur- 
vegníngar pœr, er Agrippa hafði hlotið í s/óorrustum sinum. I 
göngum pessum gengu Itómvcrjar opt sjer til shemtunar. 

d, Agrippa var príhvœntur; fyrst átti hann Pompóníu, 
dóttur Attíhusar pess, er einhum er orðinn nafnhendur af vin- 
áttu sinni við Síseró enn mœlsha. Onnur hona Agrippu var 
Marsella, systurdóttir Agiísts heisara, og en priðja var en al- 
hunna Júlía, dóttir Agústusar og miðhonu hans Shríbóníu. Með 
Júliu átti Agrippa fimm börn, prjá sonu og tvœr dœtur, og er 
tveggja sona hans getið hjer að framan; samanb. 15. shýr. við 
5. brjef bóhar pessar, á 70. og 71. blaðs. Önnur af dœtrum 
Agrippu og Júliu hjet Agrippína, og var hún móðir Kalígúlu, 
er síðar var heisari (frá ár. 37 til árs. 41). 

e) Agrippa dó í Valllandi ár. 12 fyr. Kristsb., ogvarhann 
pá á heimleið frá herferð einni í Pannóníu. 

23) Vegur Appíusar. Appius pessi er enn nafnlíendi App- 
ius Kládíus enn blindi; hann var siðgœzlumaður í Bómi árið 
3P2 fyr. Kristsb., og Ijet liann pað ár, eða um pað leyti, gjöra 
veg einn, er lá frá Bómi og til Kapúu í Valllandi, en pað er 
nœr eitt jarðstig suður á við, og nohhuru minna en tvau jarð- 
stig austur á við, og var vegur sá rnjög fjölfarinn. Síðan var 
vegi pessum fram haldið í suður og austur til Brúndisborgar í 
Kalabrafyihi, og hefiir hann pá náð yfiir nohhuru meira, en eitt 
jarðstig, suður á við, og yfir nœr liálft sjetta stig austur á við. 
Af vegi pessum eru enn brot eptir, og pyhir af brotum peim 
sjá mega, live lángt Bómverjar voru homnir í vegagjörð fyrir 
meira en tveim púsunclum ára fyrir vora dciga. 

2A) a, N ú m a, p. e. Núma Pompilíus, er var annarr hon- 
úngur Bómverja, frá ár. 715 til árs. 672 fyr. Kristsb. Núma 
var œlzhaður frá Kúrborg (Cures) í Sabafylhi, og var sonur á- 
gœts manns par, er lijet PompiUus Pompón, eptirpvz sem Díó- 
nýsius af Halíharnassi segir í sögu sinni (2. pœtt., 58. hap.), 
eða Pompónzus, eptir sögn Plútarhs af Keróneiu (í Æfisögu Númu, 

25) Anhus pessi er Anhus Marsíus, dótturson Númu hon- 
úngs. llann var honúngur Bómverja fjóra vetur ens priðja 
tigar, frá ár. 640 tií árs. 616 fyr. Kristsb.; hann var nýtur 
honúngur og stjórnsamur, og jóh Bómaborg með Aventshœð og 
Janíhúlshœð. Að fara pángað, er peir Núma og Anhus liafa 
áður farið, er sama sem að fara pángað, er fornir ágœtismenn 
hafa farið, en pcið er að deyja. 
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3. Jiapit.). Plútark getur þess og (z 3. kap.), aö Náma hafi átt 
Tazíu, dóttur Tazíusar, samlwnúngs Txómúls; pó segir Plútarlc, 
aÖ Núnia hafi eigi flutt sig búferlum til Róms til tengdafööux 
sins, heldur setiö um kyrt í Sabafytld, og annazt þar aldraöan 
föður sinn. Pau Núma og Tazía lifðu saman á þrettánda ár, 
cn þá dó Tazia. 

b, Pci er Rómúlus, fyrsti Iwnúngur Rómvcrja, var dáinn 
(ár. 716), og verið haföi eins árs millistjórn í Bómi, komu menn 
sjer saman um aö kjósa Númu til lwnúngs. Voru pá sendir 
menn til Númu til Sabafylkis, að birta honum kosníng hans, en 
Nihna fœrðist fyrst undan aÖ talca kosníngu, og mœlti hann þá 
auk annars (samanb. Plútark, 5. kap.), aÖ öll breytíng á lífi 
mannsins vœri viðsjáverð, en þó vœri einkum óráðlegt fyrir 
þann mann, er nógt hefði fyrir sig að leggja og liði bœrilega, að 
breyta um kjör sín; þó Ijet Núma til IciÖast um siöir, aÖ taka 
konúngdómi, og segir Plútark (í upphafi 5. kapít.), aö Núma 
hafi þá veriÖ á fertuganda aldursári. 

c, Núma þótti góður konúng-ur; liann var vitur maÖur og 
trurœkinn, og fyrir pvi vildi hann gjöra þegna sína friÖ- 
sama, siÖvanda og trúrœkna; hann kom og góðu skipulagi á 
helgisiÖu Rómverja og goðaþjónustu, og var trúa manna, aÖ 
jarðdís ein, Egeria, fulttíngdi Númu í þessum hans atgjöröum. 

d, Á síðari tímum hefir enn nafnkendi frakkneski rithöf- 
undur, Jóhann Pjetur Klaris af Flórían (Jean Pierre Claris do Flo- 

rian) samið um Ninnu skáldsögu eina í tólf þáttum. Jóhann 
þessi Pjetur var fœddur ár. 1755 í höll einni í bygðarlaginu 
Langdok (Languedoc) í suðurhtut Frakklands; heitir höll sú Fló- 
rían, og er Jóhann Pjetur venjulega kendur viÖ höllina, og káll- 
aöur Flórían; hann dó ár. 1794. 

e, I frásögn sinni hverfur Flórían víÖa frá enum fornu 
rithöfundum, Díómjsíusi, Plútarki og Livíusi af Patavi. Segir 
Flórían (í 1. þœtti sögu sinnar), aÖ faðir Númu hafi heitiÖ 
Pompilíus, og móöir hans Pompilía, og aÖ þau hjón, Pompili- 
us og Pompilía, hafi fariÖ til leikanna í Rómi, þá er Rómúll 
bauð til leika þar náþjóðum sínum, og Ijet síÖan þegna sína 
rœna konum þeim, er til leikanna komu. Rómverjar tóku og 
Pompilíu, cptir því sem Flórían segir, enPompiIíus fekk þó náiÖ 
henni aptur úr höndum þeirra, og komst meÖ hana heim til 
Sablands, en dó þá pegar af sárum, er liann liafði fengið í 
viðureign sinni við Rómverja. Pompilíu varÖ mikiÖ um lát 
manns síns; hún var með barni, og jbjtti harmur liennar fœð- 
íngu barnsins, en Pompilía dó þegar eptir. Prcstur cinn, er 
TúIIus hjet, og var yfirprestur viÖ hof Seresar korngyðju, tók 
sveininn að sjer, nefndi liann Númu, og fœddist Núma upp 
hjá Túlli; en er Núma óx upp, og var þó enn á úngmennis- 
aldri, var þaö einliverju sinni, aÖ Túllus birli lionum, aÖ þaÖ 
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4, Ef harður verkur legst undir síðu þjer, eða í nýru þín, 

þá skalt þú ieita læknínga við sjúkdómi þínum. Vilt þú rjett- 

28—29. 

vœri vilji Seresar gyðju, að Núma fœri til Róms, og skyldihann 
þar Iwnúngur vera. 

f, Eptir sögu Fíóríans (eða dansliri þýðíngu sögu þeirrar) 
hefir landi vorr, Sigurður Breiðfjörð (eða Breiðfirðíngur) hveðið 
Jiímur af Núma Pompilssyni, prentabar í Viðey ár. 1835, og töh~ 
um vjer lijer nokhur erendi úr annarri rímu (á 24. til 27. blaðs.); 
segir þar frá því, er Túllus fylglr Númu á leið til Róms, og 
skilur við hann, og mœlir þá á þessa leið: 

76. erendi: 

Hjer þó ohlcar shilji sheið, 
shal mig sorg ei buga, 
en fram á þína lengri leið 
Ijettum fteyti eg huga. 

77. erendi: 

Pvi eg hrœðist þinn úngdóm, 
þörf er fyrirhyggja; 
þegar þú hemur þar i Bóm, 
þúsund snörur liggja. 

78. erendi: 
* 

A þínum aldri engan vin 
áittu, er treysta megir; 
þeirra ást er yfirshin, 
sem aldur og reynslan fleygir. 

79. erendi; 

Vellyst holds er voðalig; 
við hvert tœliifœri 
vill hún faðmi vefja þig, 
en varastu hana, hœri! 

80. erendi: 

Þann, sig liennar vjelum ver, 
virði eg hempu fríða; 
viðhvœmt lijarta veihast er, 
en verður þó að stríða. 

81. erendi: 

Ljáirðu henni lausan taum, 
þó lítið virðast megi, 
freistínganna fyrir straum, 
fœrðu staðizt þeygi. 

82. erendi: 

Sofnar þú í göldum glaum, 
en glatar dygða vegi, 
þó er tíðin náða naum 
á nœsta máshe degi. 

88. ereudi: 

Viður sálar veinin aum 
vahnar beishur tregi; 
vœrðarlauss í vöhu og draum, 
verður svœfður eigi. 

84. erendi: 

Því við sjerhvert fet, þú fer 
fram á lifsins sheiði, 
hygðu að, hvort það hœfir þjer, 
en hata drarnb og reiði. 

85. erendi: 

Ileiðraðu þeirra háu stjett, 
fyrst heimsins það er siður, 
en láttu lxinna lœgri rjett 
líða þar ei viður. 

86. erendi: 

Vizhu og dygð að vinum þjer 
veldu systur báðar; 
leitaðu, livað sem forma fer, 
fyrst til þeirra ráða. 

87. erendi: 

Hamíngjan býr í lijarta manns, 
liöpp eru ytri gœði; 
dygðin ein má huga hans 
hvíla og gefa nœði. 

88. erendi: 

Viðhvœmnin er vandahind, 
veih og hvih sem sharið; 
veldur bœði sœlu og synd, 
svo sem með er farið. 

89. erendi: 

Lán og tjón, já líf og morð, 
liðug fœðir túnga; 
því er vert að vanda orð 
og venja hana únga. 

6 
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lega lifa? Hverrvill eigi það? Ef siðvendi ein fær þetta veitt, þa 

gakk vel fram, og slepp gamni og glíngri, og stunda það, er gott er. 

5, Ef þú ætlar, að26 siðvendi sje orðin ein, svo sem þú 

ætlar, að lundur21 sje viður einn, þá gjald þú varhuga við, að2r> 

aðrir menn komist eigi fyr til hafna en þú, svo að þú missir 

93. erendi: 90. erendi: 

Rœl'tu þessi ráðin fá, 
rœktu dygðir œfa, 
svo þó eg þjer fari frá, 
fyigi þjer heilög gœfa. 

lleiðraðu þann, seni liœrum á 
hrósar dögum sínum; 
vcrtu einlwm vifnm hjá 
vandur að orðum þínum. 

91. erendi: 

Vondum solli ftýðu frá, 
og forðast þá, sem reiðast; 
elskaðu góða, en aumkva þá, 
afvega sem leiðast. 

92. erendi: 

94. erendi: 

Iljer er loksins lítið brjef, 
lesa máttu skjalið\ 
Tasa kóngi á hendur hef 
hjer með eg þig falið. 

95. erendi: 

Ileyrðu snauðra harma raust, Veri á þínum vegum náð, 
vermi brjóstið friður. 
Túllur eptir orð svo tjáð 
ástvin skilur viður. 

hamlaðu sjúkra pínum; 
vertu öllum aumum traust 
eptir kröptum þínum. 

2G) Ef þú œtlar, að osfrv. Iljer bendir IJóraz með orðum 
sínum á þá menn, er Utt eru siðvandir, og hyggja fremur á 
Ukamlega hagsmuni sína, en andlega sálarbót. 

2T) lundur. Grikkir og Rómverjar tignuðu guði opt í 
Jundum úti, og tötdu trúrceknir menn sJíka Junda J\eJga. Hjer 
gjörir Ilóraz ráð fyrir annars kyns mönnum, er hirða lítt um 
lieJgi sJitira Junda, og teJja þá vera við einn og eJdti annað. 

28) þá gjaJd þú varhuga við, að osfrv. Hóraz taJar hjer til 
þess konar manna, er Jiugsa heJzt umjarðneskan gróða, og fara 
því í Jiaupferðir til annarra Janda, þar er Jielzt pykir kaup- 
vœntegt, svo sem t. a. m. austur á AsheimssJiaga, en þar áttu 
Rómverjar töJuverða Jtaupyerzlun og önnur viðsJiipti við menn. 

29) fjesýslanir. I Jatínunni stendur orðið negotia 
(sýslanir, storf), og œtJa sumir, að það orð sje Jiaft hjer um kaup- 
verzJan, en aðrir œtJa, að orð þetta sje hjer Jiaft bœði um Jtaup- 
verzJan, og um ýmsar aðrar sýsJanir, t. a. m. um ýtns tolJ- 
teltjustöt'f, er Rómverjar áttu í Jöndum austur þar. 

30) Sibýra (á Jat. Cibyra) var borg ein, er Já sunnarJega í 
FrýgafyJJti, suður undir KarafyJJd, nœr í aust.ur frái MíJetsborg 
ílónabygð (noJikuru sunnar en mitt á miJJi 37. og SS.jarðstigs 
norðurœttar, en lítið eitt fyrir vestan 47. jarðstig austurœttar). 

) Biþýnafylki var eitt af fimtán höfuðfyJkjum Asheims- 
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hundrað voga32 í krínglótta hrúgu, og annað þúshundrað, og 

lát enn eð þriðja þúshundrað við bætast, og enn eitt, er fer- 

skeytir hrúguna33. f>etta er vel gjöranda, því að Auðlegðin34, 

34-37. 

slcaga (samanb. 10. slcýr. við 3. brjef bókar pessar, b-liðinn, á 
51. blaðs.); lá fylki petta í útnorðurhlut landsins, og voru tak- 
mörlc þess Góðgistishaf (Evxinus Poutus, og Pontus Evxinus) eða Svarta 
Haf að norðan, Pajlagónafylki að austan, Gallafylki og Frýga- 
fylki að sunnan, og norðurhlutur Mýsafylkis, Framhafð (Pro- 

pontis) eða Marmaraliafð, og Þrakaskagi (Thracius Bosporus, og Bos- 

porus Thracius) að vestan. 
32) a, v o g. Svo er hjer það kallað, er Latínumenn kalla 

talentum, og Grikkir raXavxov (af orðstofninum raX, er hefir 
í sjer lyptimerhíng eða hafníngarmerkíng eða reiðíngarmerkíng). 

b, Talanta, fleirtala ens gríska orðs talanton, er upphaflega 
haft um metaskálar eða vog, t. a. m. hjá Hómer í Ilionskviðu 
(22. þœtt., 20.9. vísuorð: xai to'ts 5*r\ xpvasta 7uaT7]p sTtTatvs 
TaXavTa, s’v 8’ sTÍð’si 5uo X7]ps osfrv.); þvi nœst er talanton (eða 
talentum) haft um ákveðinn vogarþúnga, og var þúngi sá hjá 
Aþenuborgarmönnum talinnjafn vera sex tigum mna (eða mína), 
eða sex þúsundwn drákma, eða 36 þúsundum obola, eða 288 
þúsundum eirúnga (eða kalka), en það er eptir voru pennínga- 
tali liðugir fimm fjórðúngar (eða, ef gjörr skal á kveða, eptir 
reikmngi sumra manna, 52 pund og tveir fimtúngar punds). 

c, I þriðja lagi er ])ess að gœta, að fje var lengi framan 
af reitt eða vegið (en eigi talið), og þaðan af kom sá siður, að 
talanton (og talentum) var haft um ákveðna penníngaupphœð, 
og var penníngaupphœð su hjá Aþenuborgarmönnum talin jöfn 
sex tigum mna (eða míná), eða sex þúsundum drakma, eða 36 
þúsundum obola, eða 288 púsundum eirimga (eða kalka), cn það 
er eptir voru penníngatáli liðug át.tján hundruð ríkisdala (eða, 
ef gjörr slcal á kveða, eptir reikníngi sumra manna, 1816 rík- 
isdalir, 92 skildíngar, og fjórir sjaundu hlutir skildings). 

33) er ferskeytir hrúguna, osfrv. Hjer er eins konar orða- 
leikur hjá höfundinum; fyrst hugsar höfundurinn sjer, að auð - 
safnsmaður leggi vog fjár í krínglótta hrúgu (rotundare), og bœti 
síðan við annarri voginni og enni þriðju, og því nœst gjörir 
auðmaðurinn hrúguna ferskeytta eða ferskeytir hana (á lat. 
qvadrare), cn það er með öðrum orðum, hann bœtir fjórðu þxis- 
undinni Við. 

34j Auðlegð. Hjer eru orðin Auðlegð, Fortölugipt og 
Fegurð höfð með stórum upphafstöfum, og er svo til œtlazt, 
að með því sje sýnt, að hugmyndir þœr, er orð þessi hafaísjer 
fólgnar, sje hugsaðar sem eins konar andalegar verur (eða ó- 
líkamlegar persónur), er hafa ýmiss áhrif á hag mannsins, og 
er það títt í trú marggyðismanna, að ýmsir almennir eiginleik- 

6* 
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er öllu ræður, veitir manni konu með heimanmund, og trúleik35 

og vini, og ættgöfgi og fagra ásýnd, og Fortölugipt30 og Fegurð 

prýðir þann mann, er vel er fjáður. 

G, Konúngur Kappadóka37 heíir gnóglegt man, en skortir 

fje; ver eigi sem hann. I mæli er, að Lúkúll38 hafi einhverju 

37-41. 

ar cru hugsaÖir í einliverri goðmynd, t. a. m. hreysti, góÖsemd, 
vonzha; samanb. orðið (eða gyðjuheitið) Skaðsemd, í 11. shýr- 
íngu við 1. brjef bóhar þessar, á 5. blaðs., svo og frásögnina 
um honur þœr tvœr, er homu til llerhúlesar, þá er hann fœrð- 
ist af bernshusheiði (í sömu shýríngu, á 6. blaðs., ofarlega); svo 
er og stundum íbóhum hjá oss, að ýmiss eiginleihaorð eru höfð 
til að jartegna einhvers honar menn eða ólíhamlegar verur, er 
menn hugsa sjer að eitthvað gjöri; samanb. t. a. m. Tímarímu 
(prentaða í Kaupmannahöfn cir. 1832); þcir er talað um Agirnd, 
Kœrleih, Ofstopa, Óblessan, Ósamlyndi, Trygð og Öfund, svo sem 
vœri þetta menn eða goð, og er slíht hallað personif ication 
á túngur flestra Norðurálfuþjóða. 

Meb orðum þeim, er hjer homa á eptir, er á bent, að auð- 
legð veitir manni margt það, er þurfa þyhir í heimi þessutn. 

33) trúleihur. I latínunni stendur fides, og er það orð 
haft hjer annaðhvort um trúleih (eða trúmenshu) alment, eða 
einhum um shilríhi í penníngaefnum, eða og í þriðja lagi um 
traust manna á cinhverjum í þeim greinum. 

36J Fortölug ipt. Iljer er það svo hallað, er Ilóraz hall- 
ar Svadela (og Grihliir halla lísið’co), og bendir llóraz á með 
orðum sínum, að tölur fjáðs manns eða orð hans hafí meiri á- 
hrif, en tölur snauðra manna og orð þeirra. Um orsöhina til 
þess, að orðin Fortölugipt og Fegurð eru hjer höfð með stórum 
upphafstöfum, er talað í 34. shýr. hjer á undan. 

37J Kappadóhar. Iíappadóhafylhi (eða Kappadóh, á 
persneshum penníngum: Kaþpatuh eða Kaþpatúh) var eitt af 
fimtán höfuðfylhjum Asheimsshaga; fyllii þetta lá að norðan- 
verðu að austurhlut Gallafylhis og vesturhlut Haffylhis, að aust- 
an til Armenalands ens Minna, að sunnan til Kataónafylhis, 
Kilihafylhis og austurhlutar Lýhaónafylhis, og að vestan til 
norðurlilutar Lýhaónafylhis, Frýgafylhis og suðurhlutar Galla- 
fylhis. Iljer er á bent, að auðlegð Kappadóhahonúngs hefiir 
þótt lítil, og verið mest fólgin í ánauðgum mansmönnum, er 
undir honum stóðu; samanb. Efni brjefsins, sjetta lið. 

3öj Lúhúll þessi er enn nafnhendi Lúsíus Lísiníus Lúhúll, 
er um er talað í "21. shýr. við 3. brjef bóhar þessar, e-liðnum, 
(á 55. blaðs.); er Lúhúll þessi einhum orðinn nafnhendur fyrir 
hernað sinn við Miþrídales enn mihla (sb. bls. 55), og í öðru 
lagi fyrir afar mihla auðlegð sína, stórhostlcga húsagjörð og 
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skrautltfi. Um matarœði Lúkúlls er pess t. a. m. getið lijá 
Plútarki (í Æfi Lúkúlls, 41. kap.), að menn nokkurir hafi komið 
til Eóms frá Grikklandi, og matazt lijá Lúkúlli marga daga, 
en loksins tóku Grikkir pessir að fyrirvirða sig fyrir, að koma 
svo opt til Lúkúlls, og vildu hafna matboði hans, af því að 
peir œtluðu, að svo rniklu vœri til kostað fyrir þeirra sök; er 
pá mœlt, að Lúkúll hafi brosað, og sagt: sumt af pessu er að 
vísu gjört fyrir yðra sök, grikskir menn, en pó flest af því 
sakir Liikúlls. — Plutark getur pess og í enum sama kapítula, 
að Lúkíill hafi einhverju sinni matazt einn heima, og hafi að 
cins verið haft eitt matborð, og hóflega mikill viðbúnaður; kall- 
aði Lúkúll þá til sín svein pann, er sá um borðbúnað, og taldi 
á hann. Sveinninn mœlti, að liann hefði eigi œtlað, að Lúkúll 
hirði um mikið við að hafa, með pví að engum var annars 
staðar að tilmatar boðið. Vissir pú pái eigi, mcelti húsbóndinn: 
að Lúkúllus matast í dag hjá LúkúUusi? (oux 7]5st£, cti cy]|j.s- 
pov tzapá Aovxo'JXXo) SstTrvsi AouxouXXos;). — Enn getur Plútark 
pess í enum sama kapítula, að peir Síseró enn mœlski og Pom- 
peius enn mikli hafi einhverju sinni gengið til Lúkúlls á torgi, 
og spurði Síseró pá Lúkúll, hve á stœði fyrir honum, og sagði 
Síseró, að pá Pompeius fýsti að hitta Lúkúll heima. Lúkúll 
sagði, að vel stœði á fyrir sjer. Pá sagði Síseró, að peir Pom- 
peius vildi fá sjer mat hjá Lúkúlli um daginn, cn hann skyhli 
pó eigi breyta neitt til. LúkúU bað pá Síseró þá heldur koma 
annað sinn. Pað vildu peir Síseró eigi, og lofuðu Lúkúlli jafn- 
vel eigi að tala við pjónustusveina sína, svo að hann fengieigi 
fyrir skipað neitt meira, en venjulegt var; það eitt leyfðu peir 
Síseró honum, að segja einum af þjónustumönnum hans í á- 
heyrn peirra Síserós, að hann vildi matast pann dag í Apoll- 
oni, en svo hjet eitt af enum skrautlegri herbergjum Lúkúlls. 
Petta var kœnskubragð Lúkúlls, pví að matarverð og annarr 
tilkostnaður og viðurbúnaður fór eptir pví, í hverri ?natstufu 
?natazt var, og er ma?ismenn LúkúIIs því heyrðu, hvar hann 
vildi matast, þá vissu peir og, hve miklu skyldi til kosta til 
matarins, og hvern viðurbiinað hafa skyldi, en til matar var 
vant að hafa í Apolloni fimm tigu piisunda náma (eða drakma, 
á grisku hjá Plútarki: tusvts [J.upiá6s£), en pað er að voru 
penníngatali nœr fimtán púsundir ríkisdala, eða, ef gjörr skal 
á kveða, og nám er talið vera 29 skildíngar, 15104 ríkisdalir, 
og sex skildíngar. 

Að lokum getum vjer pess um Lúkúll, að mœlt er, að liann 
hafi fyrstur manna fiutt kerasvið eða kirsvið (á lat. cerasus, og á 
gr. xspaaoc) til Norðurálfunnar, og hefir viður sá fengið nafn 
sitt af Kerasborg (á. lat. Ceras'us, og á gr. Kspacrou^), en sú borg 
lá á no?'ðurströnd Haffylkis (Pontus), nokku?m vestar en Trapez- 
U7id (á gr. Tpafts^ous). 
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sinni verið að spurður, ef hann mætti ljá tíu tiga herskikkna39 

sjónleiksmönnum til lianda40, og er þá mælt, að hann haft svar- 

að: hve má eg svo margra Ijá? þó skal eg láta leita, og senda 

svo margar, sem eg hefi. Skömmu síðar ritar Lúkúll, og kveðst 

hafa fimm þúsundir herskikkna heima hjá sjer, og sagði hann, 

að menn gæti fengið nokkurar þeirra, eða og allar þær. 

7, Fátæklegt er það hús, þar er eigi er margt afgángs, það 

er húsbóndinn eigi af veit, og verður þjófum að notum; og ef 

þá er svo, að fje eitt fær manninn sælan gjörvan og varðveitta 

sælu hans, þá er bezt, að þú hverfir fyrst aptur að þessi iðn, 

og sleppir henni síðast; en ef mannvirðíngar og vinsæld gjöra 

manninn sælan, þá skulu vjer kaupa þræl til að41 segja ossnöfn 

manna, og hnippa í vinstri hlið vora42, og þrýsta oss til að rjetta 

41—52. 

39J tíu tigir herslciklmci. Plútarlc segir svo frá í Æfi Luk- 
úlls (39. kapit., aptarlega), að hershöfðíngi einn (orpaTTjyoV), 
er efndi til sjónleika, og vildi Jeita sjer frama með peim (cpiXo- 
Tip.oop.svoc 'O’sac), hafi beðið Lúkúll um nokkurar purpura- 
skikk/ur (jcopcpupaí xXapiíðsc), til að skreyta söngfiokk með; svar- 
aði Lúkúll pá, að liann skyldi gá að, ef liann hefði nokkurar 
skikk/ur, og kvaðst hann pá mundu Ijá, ef hann hefði. Daginn 
eptir spurði Lúkúll hershöfðíngjann, hve margra slcikkna hann 
þyrfíi. Sagði hershöfðínginn, að sjer nœgði hundrað, en Lúkúll 
bað hann taka tvöfalt fleiri. — Hóraz talar hjer um fimm 
púsundir skikkna, og þykir mönnum sem það sje leyfilegar 
skáldaýkjur. 

40) s/ónleiksmö nnum til handa. 1 latínunni stendur 
scenae, þágufall af scena: leiksvið; samanb. nœstu skýríng hjer 
á undan. 

41) þá skulu vjer kaupa oss prœl til að osfrv. Það var sið- 
ur líómverja, einkum enna heldri manna, að hafa með sjer 
þrœl einn eða mansmann, þá er þeir gengu út\ skyldi mans- 
maður sá segja húsbónda sínum nöfn peirra manna, er urðu 
á vegi hans, einkum þeirra manna, er einhverju pótti skipta, 
að vita deili á; var mansmaður þessi af sýslu sinni kallaður 
nafnsögumaður (eða nafnkallsmaður, á lat. nomenclator, af nomen: 

nafn, og caiare: að kallá). 
42) að hnippa í vinstri hlið vora, osfrv. Ilóraz hugsar sjer 

hjer, að þrœJl sá eða mansmaður, er einhverr heidri maður hefir 
með sjer, gángi til vinstri handar ens heJdra manns, og hnippi 
í Júið hans, þá er sjá má einhvern þann mann, er hjálpsam- 
Jegur má verða við veitmgar embœtta; er þá svo til œtlazt, að 
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svo fram liægri hönd vora, að oss liggi við falli43. fessi rnaður 

má mikið, segir nafnsögumaður44, í Fabíasveit45, en þessi í Yel- 

51-52. 

enn lieldri maður heilsi manni þeim, er á vegi hans verður, og 
víki hurteislega að honum, og velji honum ávarpsorð, eplir því 
sem við þyhir eiga. A stað þessum er og bent á, að þá er tveir 
menn gánga saman, og eru mishátt settir, þá gengur sá til 
vinstri handar, er minna háttar er; þykir og nú á dögum 
rjettur kurteisissiður, að svo sje gjört. 

43j svo..., að oss liggi við falli. I latínunni stendur trans 
pondera, og cf sú þýðíng, er hjer er höfð, er rjett, er pon- 
dera (fleirtálan af pondus, í merldngunni: þúngi) hajt hjer 
um jafnvœgi eða jafnaðarþúnga líkams vors. JJkt þessu er 
orðið pondera eigi sjaldan haft hjá skáldum í fornum kveð- 
skap, t. a. m. hjá Ovið í Myndbreytingum hans, fyrsta þœtti, þar 
er Óvið talar um, að jörðin lxafi enn eigi slöðvazt í loptinu 
eptir þúngaeðli sínu; þá kemst hann svo að orði (í 11. og 12. 
vísuorði): nec cir cumfus o p endeb at in aere tellus, 
ponderibus librata suis. Aðrir œlla, að pondera sje 
haft hjer um byrðar og ftutmngsvagna, er vcrða á vegi manns, 
og bendir llóraz þá á með orðum sínum, að maður, er vill 
koma sjer í mjúkinn hjá öðrum mönnum, er verða á vegi ha?xs, 
vinni svo mikið til, að hann seilist yfir byrðar og vagna, svo 
að hann fái tekið í hendur manna. Enn œtla aðrir, að pon- 
dera sje haft hjer um met, eða met og vogir, og er þá 
enn hugsun skáldsins en sama, sem áður, að menn seilist yfir 
met og vogir, til þess að ná í hendur manna og heilsa þeirn. 

44j nafnsögumaður, samanb. 41. skýr. lijer að framan. 
45) Fa bíasveit. a, llómborgarhjð eða llómálýð var snemma 

(á dögum Rómúls) skipt í þrjár höfuðdeildir (á lat. tribus, og á 
gr. TpiTT'j^); voru þjóðdeildir þessar kallaðar llamnar (á lat. 
Kainnes og Kamnenses), Tizíar og Tazíar (á lat. Tities og Titienses 

og Taticnses), og Lúscrar (á lat. Luceres). Siðar er þess getið, að 
Servíus Túllíus, er var sjetti konúngur Rómverja (frá ár. 578 
til 534) skipti landeign Rómverja utan borgar í 26 sveitir 
(tribus), og borgarbúum í fjórar sveitir. Eptir brautrekstur kon- 
únga (ár. 510), og viðureign Rómverja við Forsennu Klúsverja- 
konúng, er að eins talað um 20 sveitir, en síðan jókst talan 
aptur, og varð sveitatalan að lolcum fimm sveitir ens fjórða 
tigar, 31 sveit utan borgar, en fjórar sveitir innan borgar, og 
þótti miklu meira kveða að utanborgarsveilum. Pá er menn 
komu saman og áttu þíng, voru atkvœði greidd eptir sveita- 
skipan þessi, og því er hjer á bent, að nokkuð hefir þótt undir 
að vita, í hverri sveit hvergi var. 

b, Sveitir j)œr tvœr, er hjer eru nefndar, Fabíasveit og 
Velvatnssveit, voru tvœr utanborgarsveita; þykir líklegt, að Fab- 
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vatnssveit46; þessi47 man gefa vandbundinin48 hverjum er vill, 

og geta orðið svo ónotalegur, að taka fílbeinsstólinn49 fráhverj- 

um þeim, er honum lízt. Bæt því og við kveðju þína, að kalla 

hvern þeirra bróður eða föður, og kom svo haglega orðum fyrir 

þig, að þú takir hvern einn upp í ætt þína, eptir því sem hann 

hefir aldur til50. 

52—55. 

íasveit hafi haft nafn sitt af œtt Fabía, en eigi er hunnugt, 
hvar hún lá. Velvatnssveit (Velina tribus, og tómt Velina) lá um- 
hverfis Velvatn (Velinus Lacus og Lacus Velinus) í Sabafylki, oghaföi 
sveitin nafn sitt af vatninu. 

46) Velvatnssveit, sjá nœstu skýríng hjer á undan, eink~ 
um ó- liðinn. 

4t) pessi. 1 latínunni stendur liic (þessi), og er það orð 
tekið hjer svo, að það sje haft um enn einn mann, enn þriðja, 
auk þeirra tveggja, er áður eru nefndir úr Fabíasveit og Vel- 
vatnssveit. 

48) v andbundin. Konúngar Fómverja, og síðan ýmsir 
enna œðri embœttismanna þeirra, einkum þeir, er höfðu her- 
vald (imperium), t. a. m. rœðismenn, alvaldsmenn og dómstjórar, 
höfðu eins konar þjónustusveina (lictores), er gengu fyrir þeim; 
liktorar þessir höfðu í höndum sjer bundin (fasces) af vöndum 
eða hrísgreinum (virgae); voru vendir þeir eða grcinar lagðar 
saman, og bundið síðan um utan, og öx ein (securis) fest utan í 
hvert bundin {samanb. Leiðarvísi eptir Rich, vib orbib fasces). — 

Af vandbundinum þessum köllum vjer liktora bundinsveina eða 
vandsveina, og höfðu bundinsveinar eða vandsveinar vönduna 
til að húðstrýkja menn með (caedere), og öxarnar til að höggva 
menn með (forire). -Að gefa einhverjum vandbundinin er sama 
sem að veita einhverjum eitthvert af þeim embœttum, er vand- 
bundin eða vandsveinar fylgdu. 

49) f ílb einsst óll. Pað var eitt af forrjettindum og cin 
af einlenníngum enna œðri embœttismanna Rómverja (rœðis- 
manna, dómstjóra, enna œðri húsgœzlumanna — cnrules aediles 

og aediles curules —, siðgœzlumanna, alvaldsstjóra og riddara- 
foringja), að þeir höfðu eins konar tignarstól, er þeir á sátu 
(sella curulis og curnlis sella); var stóll sjá búinn fílsbeini, ogkalla 
rómversk skáld hann því stundum ebur (eða fílsbein), svo sem 
Hóraz gjörir hjer. Að talca fílbeinsstól frá einlxverjum er sama 
sem að taka frá honum eitt af þeim embœttum, er filbeins- 
stóllinn fylgir, eða með öðrum orðum, eitt af enum œðri em- 
bœttum. 

50) að þú takir hvern einn upp í œtt þína, eptir þvi sem 
hann hefir aldur til, osfrv. I orðum Hórazar liggur, að maður, 
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8, Ef sá lifir vel og farsællega, er hefír góðan mat sjer til 

munns að leggja, þá er yðurþað að segja, að nú er orðið bjart; 

vjer skulum fara þángað, er maginn leiðir oss; vjerskulum fiskja 

og fara á dýraveiðar, svo sem Gargill51 forðum gjörði; hann ljet 

þræla sína árdegis taka veiðinet og veiðispjót, og fara með þau 

yfir torgið fult af fólki52, og ætlaði sjer þó eigi annað, en að 

láta lýðinn sjá einn af enum mörgu mtilum koma aptur með 

keyptan villigölt. Laugum oss, er vjer53 höfum nýtekið snæð- 

íng og áður en í vömbinni sjatnar, og gleymum, hvað samir og 

eigi samir; högum oss svo, að vjer eigim skilið að vera 

á vaxspjaldi Serverja54, og vera sem eð lastauðga róðrarhýski 

56—63. 

er vill lioma sjer í mjukinn lijá þeim mönnum, er verða á vegi 
hanSj skuli kalla þann mann föður, er eldri er en sjáJfur hann, 
þann bróöur, er á Hkum aldri er, og þann son, er ýngri er. 

51) Gargill þessi er oss að eins kunnur af þessum stað, 
en af orðum Hórazíusar hjer þykir rtíða mega, að Gargill hafi 
verið, eða þótt vera, mikill ofneyzlumaður og yfirJætismaður. 

52) fa ra yfir torgið fuH af fólki, osfrv. Til forna þótti, sem 
enn á sumum stöðum, mikill frami að veiðiskap, og þykir lik- 
legt, að Gargill hafi hagað svo ferð sinni, sem Hóraz segir hann 
gjort hafa, af því að hann hefir viljað, að menn skyldu œtla, 
að liann vœri mikill veiðimaður, en veiðimenskan var þó eigi 
annað, en að Gargill keypli, eða Jjet^ kaupa, gölt einn. 

53) laugum oss, er vjer osfrv. Átfrekir ofneyzlumenn höfðu 
þann sið, al fara í vatn eða lauga sig, þá er þeir höfðu ný- 
matazt, svo að matur mœtti því skjótara meltast, og sjálfir þeir 
því fyrr aptur til matar taka; samanb. t. a. m. Æfii Nerons 
hjá Svetoni sagnamanni, 27. kap.: ICpulas a medio die ad mediarn 
noctom protrahebat, refotus saepius calidis piscinis, ac tempore aestivo nivatis, 

þ. e. að voru máli: hann (þ. e. Neron) hafði svo lángan mat- 
málstíma, að hann mataðist frá miðjum degi til miðnœttis, og 
fór hann þá opt, sjer til endurhressíngar, í votg vatnsböð, er 
hann Jjet kœJa með snœ um sumrum. 

54) a, vaxspjald Serverja (í Jatínunni hjá Ilórazi: Caeres 

cera). Pá er GalJar höfðu unnið Bómverja við AJlíufljót (ár. 
390 fyr. Kristsb.), og voru líomnir tiJ borgarinnar, getur Liví- 
us þess í fimta þœtti, 39. kapítula, að menn Jiafi tekið það ráðs 
í Rómi (placuit), að goðþjónn og meyprestar Arindísar (fiamen sa- 

cerdotesqvo Vestales) slcyJdu forða heJgum dómum þjóðarinnar (sacra 

publica) frá báli og brandi, og fara með þá lángt braut frá 
borginni. A nœsta kapítula (enum fertuganda) má sjá, að goð- 
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þjónn sá, er Livius um talar, hefir verið prestur Kvíringagoðs 
(fiamen Qvirinalis); á sama hapitula má og sjá, að pau prestur 
Kvíríngagoðs og hofmeyjar Arindísar hafa haldið til Serborgar 
í Sabafylki (Caere). Enn getur Livíus pess í enum sama pœtti, 
fimmtuganda kapítula, að j>á er Gallar voru braut farnir frá 
borginni, felck Kamill alvaldsstjóri, auk annars, þeirri ráðskip- 
an á leið komið (senatus consultum facit), að ríkið skyldi gjöra vin- 
áttusamband Við Serverja (cum Caeretibus hospitium publice tíeret)? af pVÍ 
að þeir höfðu veitt viðtöku helgum dómum Rómverja og Vrestum 
þeirra (cuin sacra populi Romani ac sacerdotes recepissent). Enn SÍðar 
gelur Livíus J)ess (i sjaunda pœtii, 19. kap.), að Serverjar hafi 
fyrir framdsemis sakir við Tarkvínsborgarmcnn (í Etrúrafylki) 
gengið í lið með peim mót Rómverjum (ár. 353), og sögðu Róm- 
vcrjar þá Serverjum hernað á hendur. I nœsta kapítula (enum 
20.) getur Livíus pess, að Serverjar hafi beðizt undan hernaði; 
báru þeir pá það fyrir sig auk annars, að peir hefði með skír- 
lœti og guðhrœðsluanda gistíng veitta goðapjónum og Arindísar- 
meyjum Rómverja (hospitium flaminum Vestaliumqve ab so caste ac reli- 

giose cultum invocabant). Síðan segir Livíus (í sama kapítula), að 
Server/um hafi friður veittur verið; á þeim enum sama stað 
segir Livíus og svo frá, að vopnahljc hafi gjört verið við 
Serverja umb hundrað vetra, og að svo hafii verið á kveðið, 
að geta skyJdi vopnalijesgjörðarinnar í skipun öldungaráðs- 
ins (pax populo Caeriti data, induciasqve in centum anuos factas, in scna- 

tus consultum referri placuit). Strabon af Kappadóki scgir og svo frá 
í landafrœði sinni (5. pœtt., 2. kap.), að þá er Gallar hurfu 
aptur braut frá Rómi, hafi Server/ar ráðið á þá í Sabafylki, 
sigrað þá, og tekið frá peim lierfáng pað, er þeir höfðu fengið 
hjá Rómverjum; svo segir Strabon og, að Serverjar hafii fr/áls- 
að menn þá, er ftýið höfðu frá llómi, og þar með enn eilífa 
eld og meyjar Arindísar. Pví nœst segir Strabon, að það sje 
œtlan sin, að tómlæti peirra manna, er pá voru í stjórnar- 
broddi í Rómi, hafi svo mikið verið, að Serverjum hafi eigi 
verið betur þakkað en svo, að peir hafi að vísu fengið borg- 
mannarjett, en þó eigi verið teknir á skrá borgmanna, og segir 
Strabon enn, að Rómverjar Jiafi jafnvel sett nöfn þeirra manna, 
er eigi höfðu^ jafnrjetti við sjáJfa þá, á spjaJd Serverja. Lílit 
pessu segist Alusi GeJtíusi frá i Nóttum Jians í Apenuborg (Atticae 

Nocte3, 16. þátt., 14. kap., 7. gr.); segir GeJlzus par, að hann 
Jiafi heyrt (accepimus), að Serverjar hafi fyrstir manna orðið Jýð- 
rjettismenn án borgmannarjetti (muncipes sine suffragii jure esse factos), 

og að þeim hafi sá sómi sýndur verið, að peir hJutu rómverskan 
borgmannarjett, en skyldu þó lausir vera við atlar sýsJur og 
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byrðar (ut civitatis Romanae lionorem qvidem caperent, sed nogotiis tamen 

atqve oneribus vacarent), og segir Gellms, að Serverjum hafi verið 
veitt Jjetta fyrir pað, er þeir Jwfðu veitt viðtöku helgum dóm- 
um (sacra) í styrjöld Galla, og gœtt þeirra. Síðan segir Gellíus, 
að svo hafii verið við viltið (versa vice), að spjöld þau, er siðgœzlu- 
menn Ijetu á rita nöfn þeirra manna, er þeir hegndu með 
sviptingu atkvœðarjettar (qvos notae causa suffragiis privabant), hafi 
kölluð verið Serverjasp/öld (tabuiae Oaerites). En nú er þess að 
gœta, að Rómverjar veittuvarla svo snemma, sem hjer er sagt, 
borgmannarjett án atkvœðarjetti (civitatem sine suffragio), en slik 
veitíng kom upp siðar, og er þess eigi glögglega getið, að Róm- 
verjar hafi veitt borgmannarjett án atkvœðarjetti fyrr en árið 
338 fyr. Kristsb., þá er Rómverjar höfðu unnið Latland alt, og 
vildu sýna sumum þjóðdeildum þar eins konar linkind, en þó 
eigi veita þeim mikil rjettindi; þykir því líklegt, að það, er 
þeir Strabon og Gellíus segja um rjettindahag Serverja á önd- 
v*erðri enni fjórðu öld (áir. 390) fyrir Kristsburð, sje eins konar 
sambland mála, og margt af því sprottið af nokkurs konar mis- 
skilníngi manna á dögum þeirra Strabons og Gellíusar; og virðist 
líklegra, að greiníng borgmannarjettar og atkvœðarjettar hjá Ser- 
verjum hafi fyrst upp komið einhvern tima eptir uppreist þá, er 
Serverjar gjörðu ár. 353, og eptir vopnahlje það, er gjört var 
það eð sama ár, og Livíus getur um (í sjaunda þœtti, 20. kap.j, 
svo sem hjer er áður sagt. Petta þykja og styrkja orð skýr- 
íngamanns Jakobs af Krúsld (commentator — eða scholiastes — Cruquia- 

nus) við þenna stað Hórazar, er vjer hjer eigum við; segir skýr- 
íngamaður sá að vísu fyrst, líkt sem þeir Gellíus og Strabon, 
að Serverjum hafi veittur verið borgmannarjettur fyrir bjargir 
þeirra við helga dóma Rómverja (sacra Romana) og lxofmeyjar Ar- 
indísar (virgines); skýríngamaður þessi segir og, að Serverjarliafi 
þá orðið lýðrjettismenn (municipes), en síðan, er þeir liafi dirftsig 
að gjöra uppreist mót Rómverjum, þá hafi þeir sigraðir verið, 
og fengið að vísu aplur borgmannarjett, en verið sviptir at- 
kvœðarjetti, og að talníng þeirra hafi verið sett á önnur spjöld, 
en tálníng annarra manna (Caere oppidum in Italia fuit, qvo, capta a 
Gallis urbo, sacra Romana cum virginibus translata sunt, qvae cum servassent 
integra, pro eo beneíicio Caerites civitate donati sunt municipesqve facti, at 
postea qvam sunt Romanis ausi rebellare, eis devictis, iterumqve civitate do- 
natis, jus suffragiorum ademptum est, censusqve eorum in tabulas relati, a ce- 

terorum censibus remoti sunt); þessu nœst segir skýríngamaður enn 
sami, að þaðan af sje kominn sá siður, að sagt var, að sá 
vœri fluttur á spjöld Serverja, er einhverja ldœki framdi (hinc 
factum est, ut qvi aliqvid flagitii admitteret, in Caeritum tabulas relatus di- 
ceretur). 
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b, Af pví, er hier að framan er mœJt, virðist ráða mega, 
— Z, að Serverjar hafi árið 390 borgið helgum dómum Róm- 
verja, presti Kvíríngagoðs og meyjum Arindísar; — 2, að 
Rómverjar hafi eð sama ár (ár. 390) gjört eins lconar vináttu- 
samband (hospitium) við Serverja, svo sem Livíus segir, en pó 
eigi veitt peim borgmannarjett án atkvœðarjetti (civitatem sine 

suffragio), svo sem Gellíus segir og fleiri; — 3, að Serverjar hafi 
rofið vináttusamband sitt við Rómverja (ár 353), og gjört pá 
uppreist í móti peim, en að Serverjum liafi pó pað eð sama ár 
friður veittur verið, svo og vopnahlje umb hundrað vetra; — 
4, að Rómverjar hafi einhvern tíma eptir þessa uppreist, er 
gjör var ár. 353, veitt Serverjum borgmannarjett án athvœða- 
rjetti, en eigi svo fíjótt, sem Gellius og sumir aðrir segja; og 
— 5, að orðtah það, er dregið er af spjaldi Serverja, hafi eigi 
homið af vináttusambandi því, er Rómverjar gjörðu við Ser- 
verja ár. 390, heldur af síðari veitíngu, er Rómverjar veittu 
Serverjum borgmannarjett áin athvœðarjetti, einhvern tíma eptir 
uppreist þá, er Serverjar gjörðu árið 353. 

c, Auh pess, er hjer að framan er sagt um Serverja, getur 
Dion Kassíus þess (í 33. broti sögu sinnar), að AgyUingar 
(en pað er sama sem Serverjar, því að Serborg hjet fyrrum 
Agylla) hafi (eptir uppreist peirra ár. 353) fengið frið með þeim 
hostum, að þeir Ijetu helmíng lands sins (stp7]VY]£ iizi tc5 Tqjucrsi 

tt]C XG)'paC stux°v), og þyhir það enn benda á, að Serverjar 
hafa orðið að sœta þúngum friðarhostum; og að lohum getum 
vjer þess, að hjá ritshýranda Festusi er pess getið við orðið 
praefecturae, að Serborg (Caere) hafi verið forstjóraborg (prae- 

fectura), og þá eigi lýðrjettisborg (municipium), svo sem Gellíus og 
fleiri segja, og segir Madvíg í HáshóJaritum sínum (Opuscula A- 

cademica, en rjettara vœri eptir fornri orðselníngu: Academica Opus- 

culaj, fyrri deild, á 240. blaðs., neðst í neðanmálsgrein, að Gelltus, 
er var uppi um miðbih annarrar aldar ept. Kristsb., hafi valdið 
þeirri samanldandan (Confusioms Gellius auctor), en ef mcnn bera 
samanfrásögn Gellíusar við frásögn Strabons, þá erhjer er áður 
um getið, en Strabon var fœddur nœr miðri enni fyrstu öJd fyrir 
Kristsburð, pá má sjá, að mihið af sagnabJendíngi peim, er á 
er orðinn hjá GeJlíusi, þar er hann taJar um Serverja, er eJdra 
en GeJiíus sjáJfur, og að minsta lwsti svo gamaJt, sem Strabon, 
er fœddur var nœr tveim öJdum fyrir þann tíma, er GeJJíus 
reit bóh sína, pá er hjer er til vísað. 

d, Að eiga shilið að vera á spjaidi Serverja, cr sama sem 
að hafa eittJivað það að hafzt, er því veldur, að menn eru 
greindir frá siðvöndum mönnum og pyhja ófrœgismenn. 
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tilixess55 Íþakseyíngs56, en það mat meira bannaðan munað5T, 

en ættland sitt. 

63—64. 

55) a, eð lastauðga róðrarhýslá Vlixess (remígium vitiosum . . . 
Ulixi). 

b, Um Úlixes (eða Odyssevs) er hjer áður taJað, í 24. shjr- 
íngu við annað brjef bókar þessar, á fertugundu blaðsíðu. — 
Hjer er og áður, í sjaundu skýríngu við sama brjef, c-liðnum, 
nokkuð sagt af lirakníngum Odyssevs, þá er hann hvarf hcim 
aptur frá Tróju. 

c, llóraz kallar hjer róðrarmenn Odyssevs eða sveitúnga 
lastauðga, og tekur þá til dœmis, er hann vill nefna ósiðvanda 
menn; kemur það af pví, að ýmsar tiltektir þeirra sveitúnga 
Odyssevs þóttu illar vera og óviturlegar; það var eitt t. a. m., 
að þá er Odyssevs hraktist vestur til Afraálfu, og stje þar á 
land í bygð Lótetanda, sendi hann þrjá af svcitúngum sínum 
á land wpp til njósna; bergðu menn þeir þá ávexti viðar þess, 
er þar var, og lót hjet eða júðaþorn, en það var eðli þess við- 
ar, að þeir, er af neyttu, vildu engar fregnir aptur flytja, nje 
aptur heim hverfa, heldur fýsti þá að dveljast með Lótetönd- 
um, neyta þar júðaþorns og hyggja af heimför; samanb. þrí- 
tugundu blaðsíðu lijer að framan, og Odyssevsdr., 9. þátt, 82. 
til 104. vísuorð. — Það er annað að segja af illum tiJtektum 
Odyssevsmanna, að þá er EóJl vindaguð við SilciJey Jxafði gefið 
Odyssevi nautsbeJginn, og þar í inni byrgða aJJa vinda nema 
vestanvindinn. ocj Odyssevs var kominn austur á Jeið í augsýn 
við cettey sína, Iþöku, þá Jeystu sveitúngar Odyssevs frá beJgn- 
um, og varð það Odyssevi að mikJu ógagni; samanb. 30. bJaðs. 
hjer að framan, og Odyssevsdr., lO.þátt, uppJiafið, til 79. vísu- 
orðs.—Það er enn eð þriðja, að þá er Odyssevs Jíom til Æeyj- 

56) íþ aJis eyíngur, það er frá íþaksey (eða ípöku, eða 
íþöh). Eyjar þessar er hjer áður stuttJega getið, í 24. sJcýr. við 
annað brjef bökar þessar (á 40. bJaðs.); hún er ein af eyjum 
lónahafs; hún liggur í Jandnorður upp undan KefaJsey (éða 
Iíefallóníu), og í vestur undan suðurhJut Akarnanafyllás. Ey 
þessi er einkum orðin nafnliend af því, að Ulixes (eða Odyss- 
evs) átti rílá þar. Hóraz getur hjer eyjar þessar skömmu síð- 
ar, í nœsta brjefi (41. vísuorði), og er þar á bent, að á eynni 
var hvorJá miJáð ftatJendi nje gnógJegt gras. Nú á dögum er 
ey þessi venjulega kÖJluð Tealcí (eða Þeakí). 

51) b annaður munaður. Hjer þykir JíJdegt, að Hóraz hafi 
einJcum haft í hug sjer tiJtektir manna UJixesar, þá er peir af- 
rœJdust orð Jávarðar síns, og lögðu hendur á naut Sólguðs á 
SiJáley; samanb. 55. sJiýríng brjefs þessa, á nœstu blaðsíðu hjer 
á eptir, d-liðinn. 
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9, Ef ekki er þægilegt án ástarog gamans, svo sem Mímn- 

ermus58 ætlar, þá lif við ást og gaman. 

65—66. 

ar, par er Kirlca bygði, glœptust menn hans á töfrablendíngi 
peim, er Kirka bjó peim, og gjörði pá svo að svínum; samanb. 
(30. og) 41. blaðs. hjer að framan, 28. shýring, og Odyssevsdr., 
10. pátt, 133. til 260. vísuorðs. — Pað er enn eitt, eð fjórða, 
að pá er Odyssevs var sloppinn frá óvœttunum Skyllu og Kar- 
ybdis, og bar í nándir Sikileyju, par er naut og sauðir Sól- 
guðs Iliininfarasonar voru, vildi Odyssevs eigi leggja par að 
landi, af pvi að Teiresias spámaður af Pebu, og Kirka á Æey, 
höfðu lagt ríkt á við liann, að sneiða hjá ey Sólguðs manna- 
kœtis, en einn af förunautum Odyssevs, Evrýlokus, taldi svo 
um fyrir skipsögn Odyssevs, að Odyssevs varð undan að láta, 
og leggja að landi. Pó Ijet Odyssevs sveitúnga sína áður eið 
vinna, að peir skyldu eigi granda nautum eða sauðum á eynni, 
en nu fór svo, að peim Odyssevi legaðist par á eynni, og tóku 
sveitúngar Odyssevs pað ráð að lokum, að peir lögðu hendur á 
naut Sólguðs, og varð pað að mikilli ógiptu; Sólguð vildi nú 
cigi lýsa á himnum, og heitaðist að fara til Osýnisheima og 
lýsa par nám (vsxueaat), en Sevs hjet Sólguði pá, að hann 
mundi brjóta skip Odyssevsmanna; varð pað og síðar, pá er 
peir Odyssevs lögðu frá eynni, að Sevs braut í smcitt skipið með 
reiðiprumu, og týndust menn állir, nema Odyssevs einn; sam- 
anb. 31. blaðs. hjer að framan, og Odyssevsdr., 12. páxtt, 260. 
vísuorð til ens 425. vísuorðs. 

d, Ilóraz talar hjer pegar eptir um, að róðrarmenn (eða 
róðrarhýski) Odyssevs hafi meira metið bannaðan munað, en 
œttla7id sitt, og pykir líklegt, að Ilóraz hafi par einkum í hug 
glœpsku Odyssevsmanna, er peir lögðu hendur á naut Sólguðs 
á Sikiley. 

58) a, Mimnermus var uppi á síðara hlut sjaundu aldar 
jyrir Kristsburð, eða um mót ennar sjaundu og sjettu aldar; 
samanb. orðabá)k Svídasar orðskýranda (við orðið Mtjxvsp^oc). 
Óvist er, hverr verið hefir fœðíngarstaður Mímnermusar, en lík- 
legast pykir, cxð Mímnei'mus hafi fœddur verið í Kólófonsborg, 
er var ein af tólf nýlcndum lóna á vesturhlut Ásheimsskaga; 
samanb. Svídas orðskiýranda, á sama stað, sem fyrr. 

b, Mímnermus var tvíhenduskáld (eða elegíuskáld), og er 
efnið í sumum kvœðum hans sögulegt, t. a. m. um baráttu 
Smyrnumanna við Gýges Lýdakonúng, en í sumum kvœðum sín- 
um talaði Mímnermus aptur um 7\autn lífsins og ástir, hverfulleik 
œskunnar, og andmarka ellinnar og ópœgindi. Kvœði Mímn- 
erms voru í tvenn flokkum, og hjet kvœðasafn pað Nannó, eptir 
liljóðpípukonu einni, er Mímnermus unni mjög, og Nannó hjet. 

c. Af kvœðum Mí^nnerms eru að eins brot eptir, og byrjar 
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10, Vertu sæll, og líði þjer vel; ef þú kennir eitthvað það, 

er rjettara er en þetta, þá seg mjer það í hreinskilni, en sje 

eigi svo, þá neyt þess með mjer, er hjer er mælt. 

Sjaunda brjef1 
tn 

Mesencisar2. 

Efni brjefsins. 

Fyrsi þykir sjá mega á orÖum Hórazar, að hann hefir farið 

á land út frá Rómi, og heitið enum ágœta velgjörðamanni sín- 

eitt af hrotum þeim á þessa leið: Tfc 5s fiíoc, tÍ 8s Tspxvov 
axsp xpucrs7]£ ’A^poðfnjc; TsO’vafyv, ots Taura jjlsXoi, 

xpuTUTaSÍY) 9lXo'ty]C xac jjLsíXtxa Swpa xaí svvy], það er að voru 
máli: hvað er lífið, og hvað er unaðlegt, án ennar gullnu Ást- 
argyðju'? Ljuki eg þá aldri, er eg hirði eigi lengur um fólgna 
vinsemd, mjúkiegar gjafar og mjukan heð. — Þykir auðsœtt, 
að Ilóraz hefir haft þcssi orð Mímnerms í hug sjer, þá er 
hann kvað það, er hjer er: ef ekki er þœgilegt án ástar og 
gamans, osfrv. 

d, Mímnermus hefir jafnan þótt gott skáid vera; svo segir t. 
a. m. Próperts um hann (í fyrsta ftokki kvœða sinna, 9. kvœði, 
11. og 12. vísuorði): Plus in amore v alet Mimnermi 
versus Homero; carmina mansv etus lenia qv aerit 
Amor, þ. e. að voru máii: Vísuorð Mímnerms orka meira í 
ásturn, en visuorð llómers; þýðleg ást þarfnast þýðlegrar kveð- 
andi. — Ilóraz getur Mímnermusar hjer síðar (i annarri hók, 
Öðruhrjefi, 101. vímorði), og hendir Ilórazius þar á, að Mímn- 
ermus hefir þótt vera með hetri skátdum (si plus adposcere visus, 
fit Mimnermus, osfrv.). 

’) Sjaunda hrjef. Brjef þetta er að sumra œtiun ritið 
ár. 22 fyr. Kristsh., og þykir ráða mega af upphafi þess, að 
það hefir ritið verið á áiiðnu sumri, eða síðast í ágústmánuði; 
samanh. fjórðu skýríng hjer á eptir. 

2) Mesenas þessi er enn sami ágœtismaður, sem sá, er eð 
fyrsta hrjef hókar þessar er til; samanh. 3. skýríng við hrjef 
það, og hœtum vjer því hier við það, er þar er sagt, að Mes- 
enas hefir orðið svo ágœtur fyrir veigjörðasemi sína, að nafn 
hans er hœði í iatínumáii, og ýmsum enum nýrri túngum, haft 
að eins konar aimennu heiti (appellativum nomen, Máifrœðihók 
Diómedess, fyrsti þáttur, 322. hlaðs., í útgáfu Keils) um vel- 
gjörðamann; samanh. smálcvœði Marzíais, 8. þátt, 56. kvœði, 
5. visuorð: Sint Maecenates, non derunt, Flacce, Marones, þ. e. að VOru 
máli: ef Mesenasa vantar eigi, Flakkus, þá man eigi Maróna 
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um, Mesenasi, að vera að eins nókkura daga á landi úti, en 

að dvol háns utan borgar hefir lengur dregizt, en til var œtl- 

að, og afsakar Hóraz sig með pví, að honum hefr þótt hollara 

að vera utan borgar síðara hlut sumarsins, og gjörir Hóraz 

þvi nœst ráð fyrir, að fara niður til sjávar, er haustar, en 

síðan aptur til Mesenasar í Eómi, er vorið kemur (i). — Pessu 

nœst bendir Hóraz á, að velgjörðir Mesenasar við sig hafi eigi 

verið hjegómi einn, heldur sannar velgjörðir, og kveðst Hóraz 

vilja láta á sjá, að hann hafi eigi óverðugur verið enna ágcetu 

velgjörða, er Mesenas sýndi honum (2). — Pví nœst bendir 

Hóraz á, að hann sje of gamall orðinn til að fytgja velgjörða- 

manni sínum stöðugt í öllum hans glaðvœrðum, og lœtur llór- 

az með aUríkum orðum í JJós, að hann vilji heldur halda frelsi 

sínu óskerðu, en láta um of bindast af gjöfum (3). — Pessu 

nœst bendir Hóraz á, að liverjum henti bezt, það er við hann 

á, og það, þótt lítið sje, og vill Hóraz styrkja þá sína œtlan 

með frasögnu?n, fyrst um Telemak ÚJixesson, og síðan um JítiJ- 

mótJegan mann, er lcomst í kunmngskap við mikiim höfðíngja, 

og breytti um stöðu sína, en hafði mœðu eina af u?nskiptu?i- 

um (4). — Endi kvœðisms eru eins Jwnar áJyJitarorð, ogerþar 

á bent, að bezt sje að Jiverfa aptur í tœka tíð, þá er menn 

sjá, að það er betra, er menn hafa slept, en hitt, er menn hafa 

hrept, og er viðurJivœmiJegt, að liverr Játi sjer sama, það er 

honu?n samir, þótt smátt sje (5). 

Eg hafða lofað þjer, að vera fimm daga tíma3 álandiúti, en 

nú hefi eg brugðizt þjer, og þú hefir mátt sakna mín allan enn 

sjetta mánað4; og þó er svo, að ef þú vilt, að eg lifi heill heilsu, 

1—3. 

sJiorta, eða með öðru?n orðum, ef ehiJiverjir velgjörðamenn, 
slíkir sem Mesenas var, verða til að styrkja efniJega menn, þá 
mati eigi sJwrta slík sJiáJd, sem VirgiJíus Maron var. — Á Jík- 
an hátt kemur og fyrir í dönsJcu máJi: mino ædle Patroner og Mæ- 

cenater, þ. e. að voru máli: ágœtir verndarmenn mínir og veJ- 

m daga tími, í Jatínunni: qvinqve dies. Orð þessi eru 
höfð Jijer um óáJcveðna Jitla dagatötu, á líkan hátt sem orðið 
vikutími er haft hjá oss, og orðin: otte Dages Tid, hjá dönsJcum 
mönnum. 

4) a, enn sjetti (eða enn sjötti) mánaður, þ. e. eptir voru 

gjörendur. 
3) f i ?? 
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og að mjer iíði vel, þá verður þu, Mesenas, að láta það eptir 
3.-4. 

mánaðalali ágústmánaður. MceJt er, að llómúlus, er var enn 
fyrsti Jionúngur Bómverja (frá ár. 733 til árs. 716), hafi slcipt 
árinu í tíu mánaði, og lieitið enn fyrsta mánað eptir föður sín- 
um, hergoðinu Mars, og lcallað marsmánað (ái lat. mensís mar- 

tius, eða martins mensis, eða tómt martius). Annarr mánaður árs- 
ins var hallaður aprilmánaður (á lat. monsis aprilis, eða aprilis 

mensis, eða tómt aprilis); œtla sumir, að nafn mánaðar pessa sje 
dregið af fyrra hlut ens gríslca nafns Venusar ástargyðju, en 
hún lijet að gríslcu mádi Afrodíte, og pylcir líklegt, að fyrri hlut- 
ur orðs pess sje kominn af enu gríska nafnorði afros (frot)a); 

stendur svo ci Afrodítnafni pessu, eptir pví sem segir í sumum 
fornum sögum (t. a. m. í Goðakyni Ilesíóðs skálds, 173. vísu- 
orði til ens 206. vísuorðs), að pá er Kronus Úransson himin- 
guðs geJdi föður sinn, og Jcastaði sJcöpum Jians í sce niður, varð 
par af fróða, og af froðunni varð mœr ein, og var hún JcöJJuð 
Afrodíte, af pví að liún óJst í fróðu (oavsx’ sv occppc.> 'frpscpO’T], 

Goðalcyn Ilesíóðs, 198. visuorð), en nú var Afrodít eða Venus 
cettmóðir RómúJs, og pví hafa sumir œtiað, að BómúJl Jiafi 
heitið annan mánað árs sins eptir nafni Jxennar (eða fyrra hJut 
pess), svo sem hann hjet enn fyrsta mánað eptir nafni föður 
síns, og JcaJJaði Jiann marsmánað, (samanb. Bit Varrons um Lat- 
ínumál, sjetta pátt, 4. Jcap., 33. gr.; Æfi Númu Jijá PlútarJci, 
19. Jcap., og Satúrnshátíð hjá Mákróbíusi, fyrsla pátt, 12. Jcap.); 
en pótt nú pessi afleiðsJa apríJsorðsins, er hjer er um getið, Jiafi 
eitthvað sjer til styrJcíngar, hefir pó jafnvel fornmönnum sjcdf- 
um eigi pótt Jiún mefi öJJu UJcJeg, og Jiafa peir nefnt aðra af- 
leiðsJu, pað er að segja pá, að orð petta vœri Jeitt af enu Jat- 
nesJca sagnarorði aperire (aft opna), af pví að í apríJmánaði 
teJcur jörðin svo sem að opna sig (í enum suðJœgu Jöndum; 
samanber pau prjú rit, cr síðast voru nefnd, á peim stöðum, 
er par er til vísað). Priðji mánaður ársins var kaJJaður majus- 
mánaður eða majumánaður (á Jat. mensis majus, eða majus mcnsis, 

eða tómt majus), og œtJa sumir, að sái mánaður Jiafi Jieitinn 
verið eptir Maju AtJantsdóttur jötuns, móður MerJcúríuss sendi- 
goðs. Fjórði mánaður ársins var JcaUaður júníusmámaður eða 
Júnonarmánaður (á Jat. monsis junius, eða jnnius monsis, eða tórnt 
jnnius), og cctla sumir, aðpað nafn sje dregið af œttnafni Mark- 
usar Júmusar Brútusar, er frjádsaði Bómverja fra yfirdrottn- 
un Jcominga, en aðrir œtJa, að eð JatnesJca orð junius Jiafi styzt 
úr junonius, og sje dregið af nafni Júnonaruppheimsdrottníngar. 
Hinir mánaðirnir sex JiÖfðu nöfn sín aftölu peirra í mánaða- 
röðinni, og voru JcaJlaðir —1, mensis qvintilis, eða qvintilis mensis, eða 
tómt qvintilis, P• e. að voru máJi: enn fimti mánaður; — 2, 
mensis sextilis, eða soxtilis mensis, eða tómt sextilis (svo sem Jijer á 
pessum stað hjá Uórazi), að voru máJi: enn sjetti mánaður; —- 

7 
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mjer, er eg óttast að eg sýkist, er þú lætur eptir mjer, þa er 

4. 

3, mensis september, eða september mensis, eða tómt september, þ• e.: 
enn sjaundi mánaður; — 4, mensis october, eða october mensis, eða 
tómt october: enn áltti mánaður; — 5, mensis november, eða 
november mensis, eða tóint novemher: enn mundi mánaður; og — 6, 
mensis decembor, eða december mensis, eða tómt december: enn tíundi 
mánaður. 

b, Núma Pompilius, er var annarr konúngur liómverja, 
bœtti, að sögn fornra ritliöfunda, tveim mánaðnm, janúarmáin- 
aði og febrúarmánaði, við mánaði þá, er Eámull hufði sett, og 
var febrúarmánaður síðastur; æíla menn, að nafn janúarmán- 
aðar (ál lat. mensis januarius, eða januarius mensis, eða tómt januarius) 

hafi heiti sitt af nafni ens gamhi ítalska goðs, Janusar upphafs- 
guðs, en februarmánað (á lat. mensis febrúarius, eða februarius mensis, 

eða tómt februarius) hyggja menn nafn sitt hafa af enu latneska 
sagnarorði februari (ab hreinsast), af því að á þeim mánaði, 
er nú var síðastur mánaða ársins, skyldu allir hreinsast Mta. 

c, Pá er Júlíus Sesar hafði unniÖ aUa utanríhisfjándur 
sina, og var kominn í sína ena mestu dýrð, var það eitt, auk 
margs annars, er gjört var honum til vegs og frama, að enn 
fimti mámaður ens gamla árs (mensis qvintilis) var heitinn (áir. 
44 fyr. Kristsb.) eptir œttarnafni hans, jidíusnafninu, og kall- 
aður júHusmánaður (á lat. mensis julius, eða juiius mensis, eða tómt 
julius), af því að Júlíus Sesar var fœddur í þessum mánaði, enn 
tólfta dag mánaðarins, og gctur Makróbíus þess í Satúrnshálið, 
fyrsta þœtti, 12 kap.), að Markus Antóníus Markusson, er var 
annarr rœðismaður áirið 44, hafi upp borið nýmœli um breytíng 
þessa (postea in honorem Julii Caesaris dictatoris, legem ferente M. Antonio, 

Marci filio, consule, julius appellatus est — mensis qvintilis —, qvod hoc mense 

a. d. qvaríum idus qvintiles Julius procreatus sit). Siðan var (ár. 8 
fyr. Kristsb.) enn sjetti mánaður ens gamla árs (mensis sextilis) 

kallaður ágústmánaður (á Mt. mensis augustns, eða augustus mensis, 

eða tómt augustus), eptir auknefni (eðci viðurnefni) Sesars Okta- 
víans Ágústusar; vildu pá að visu sumir kalla enn sjauncla 
mánað (mensís september) þessu ágústnafni, af því að keisarinn var 
fœddur í þeim mánaði (enn 23. dag mánaðarins), en tillögur 
þeirra manna urðu ríkari, er vildu láta kalla enn sietta móm- 
að svo, af því að í þeirn mánaði hafði keisarinn fyrst orðið 
rœðismaður (enn 19. dag máinaðarins, áir. 43); svo hafði Ágúst 
og í peim mámaði (ár. 29) ált þrenna sigurhelgi yfir fjancl- 
mönnum sinum eða ríkisins (fyrst yfir Dahnötum og Pannón- 
um; síðan yfir óvinum ríkisins á sjó, og síðast yfir Egiptalandi), 
og enn hafði Agúst í þeim mámaði komið Egiplalandi undir 
yfirvald Eómverja, og í enn fleira liafði mánaður sá orðið 
Ágústi giptusamlegur (samanb. Sögu Eómverja eptir Díon Kass- 
íus, 55. þátt, 6.kap., og Satúrnshátíð hjá Makrób., fyrsta þátt, 
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12. leap.), Enn segir Sveton svo frá (í Æfi Ágústs), aÖ pá er 
Ágúst dó (í ágústmánaði ár. 14. ept. Kristsb., enn 19. dag 
mánaöarins), var margt gjört honum til virðmgar, og vildn pá 
sumir fíytja ágústmánaöarnafnið frá ágústmánaði til september- 
mánaðar, af því að Agnst hafði fœðzt í septcmbcrmánaöi, en 
dáiÖ í ágústmánaði, en eigi getur Sveton pess, livort noldíuð 
liefr orðið af pessum jlutiungi. 

d, Enn getum vjerþess hjer, að ýmsir mánaðir voru heitnir 
eptir sinnum enna síðari heisara; svo getur t. a. m. Tasitus 
pess í Árbóhum sí?mm (15. þœtt., 48. hap., og fleirum hapítul- 
um par á eptir), að samsœri var gjört í mót Neroni heisara 
(ár. 65 ept. Kristsb.), en bert varð í aprílmánaði, hverjir voru 
samsœrismenn; var pá margt gjört til vegs og virðíngar við 
heisara, til pahhlœtis fyrir varðveizlu Ufs hans, og paÖ aúk 
annars á hveðiÖ, að aprílmánaður (eÖa sá mánaður, cr sam- 
sceriö varö bert) shyldi kendur vcra viÖ heisara, og hallaður 
neronsmanaður (morisisqve aprilis Neronis cognomentum acciperet, Arbcek. 
Tasít., 15. pátt., 74. hap.; samanb. Æfi Nerons hjá Svetoni, 
55. hap.: monsem aprilem Neroneum appellavit — Nero —). Enn getur 
Tasítus pess í árbóhum sínum (lG.pœtt., 12.hap.), aÖ breytt var 
nöfnum majusmánaðar og júníusmánaðar, og majusmánaður 
kallaður hládíusmánaður, enjúníusmánaður germaniksmánaður, 
en allt nafn heisarans var Neron Tiberius Kládius Sesar Agúst- 
us Germaníhus, og má pá sjá, aÖ majusmánaður hefir fengið 
hládíusnafnið eptir priðja nafni heisara, en júníusmánaður ger- 
maniksnafnið eptir sjetta (eða síðasta) naf?ii hans. Enn bœt- 
um vjer pví hjer við, að Dómizían (er var heisari Eómverja 
frá ár. 81 til árs. 96) tóh sjer pað viðurnefni, að hann hallaði 
sig Germanihus, og nefndi síðan enn sjaunda mánað (mensis 

september) germanihsmánaÖ (mensis germanicus), af pví aÖ Dómizían 
hafði á peim mánaöi heisari orðið, en enn nœsta mánaÖ (enn 
átta, mensis october) hallaöi Dómizían dómizíansmánað, af pví aÖ 
hann hafði fœözt í peirna mánaði (samanb. Æfi Dómizíans hjá 
Svctoni, 13. hap., og Salúrnshát. hjá Mahrób., fyrsta pátt, 12. 
hap.). — Svo var og síöar, á dögum Kommódusar (cr var 
keisari frá ár. 180 til árs. 192), aö allir tólf mánaðir ársins 
voru kallaðir eptir ýmissum nöfnum keisara, höfuðriafni hans, 
viðurnefnum og auhnefnum; svo var t. a. m. septembermánaöur 
(eöa ágústmá?iaður) kallaður kommódus af höfuðnafni keisara. 
Kommódus hafði tehið sjer mörg viðurnefni; var t. a. m. eitt 
af nöfnum peim ósigrandi (á gr. avwojtos, á Jat. invictns); ann- 
að farsœll (á gr. surjyj]£); eitt var Ilerhúll enn rómvershi 
(’Pcojxaíoc HpaxV/jc), og fleira pvi um líht; shyldu slíh nöfn sýna, 
aðheisari var mikill heppnismaður og sigursœll, og mikillburða- 
maður eða aflraunamaður, en af pessu?n og þvílíkutn viður- 
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nefnum fengu mánaðir ársins aptur ný nöfn, og var einnmán- 
aöurinn t. a. m. Tcallaður ósigrandi (aví>o}T0£, invictus), annarr 
farsœll (sdtu^C)? en þriðji Ilerliúlesmánaður ('HpoéxXeioc), og 
fleira eptir því (samanb. Rómverjasögu Díons Kassíusar, 72. 
þátt, 18. lcap.; Keisarasögu Áreliuss Vilctors, 17. kap., og Æfi 
Kommódusar eptir Lampridius, 11. lcap.), en öll sú dýrð, er 
þeir Neron, Dómizían og Kommódus fengu af enum nýju mán- 
aðanöfnum, varð eigi lánggœð, því að hún hvarf þegar eptir 
dauða þeirra. 

e, Um mánaðatal Grilclcja er oss litið kunnugt lengi vel 
framan af, og má heita, að vjer vitum ekki með vissu um það, 
fyr enn á síðara htut fimtu aldar fyrir Kristsburð; þá setti 
Meton (ár 432) nýjan árahríng, og er oss kunnugt, að Aþenu- 
borgarmenn, er voru höfuðþjóð Grikklands, byrjuðu nú ár sitt 
með þcim mánaði, er kallaður var hekalombœonsmámaöur (eða 
hundrað nauta mánaður, eða stórblótsmcinaður), en sjá mánað- 
ur byrjaði einhvern tima um miðjúng júlimánaðar eptir voru 
mánaðatali. Nöfn enna aþensku mánaða og röð þeirra var, sem 
hjer skal sagt; fyrst var hekatombœonsmánaður (eða stórblóts- 
mánaður); þá mctagcitníonsmóinaður (cða fardagamánaður); þá 
boedromionsmánaður (eða sigurmánaður); þá pýanepsionsmán- 
aður (cða baunseyðismóinaður); þá mœmakteríonsmánaður (eða 
hrakviðramánaður); þá Foseidonsmánaður (eða Sœvatdsmánað- 
ur); þá gamelíonsmómaður (eða hjúskaparmánaður); þá anpester- 
íonsmánaður (eða blómmánaður); þá elafeboUonsmánaður (eða 
hjartveiðamánaður); þá múnykíonsmánaður (eða Múnyksdisar- 
mánaður); þcí þargelionsmánaður (eða frumgróðamánaður), og 
síðast skíroforíonsmánaður (eða sóllilifarmánaður). — Stórblóts- 
mánciður byrjaði, sem áður cr sagt, um miðjúng júlimánaðar 
eptir voru mánaðatali, en endaði um miðjúng ágústmánaðar; 
fardagamánaður liófst þar, er stórblótsmánaður enclaði, og náði 
fardagamánaður fram í miðjúng septembermánaðar, og svo tók 
hverr mánaðurinn við af öðrum, þar til er sólhlífarmánaður 
endaði árið um miðjúng júlimánaðar eptir voru mánaðatali. 

f, Eitt af kvœðum Sveinbjarnar Egilssonar er lcallað: Att- 
7ieskir mánuðir; er í lcvœði því bent á, livað hvergi mánaður 
ársins heitir, eða hvað lielzt þykir einkennilegt við hverngi mán- 
að eptir enu griska heiti hans. Þetta kvœði Sveinbjarnar Eg- 
ilssonar stendur í Ljóðmœlum hans, fyrri deild, á 154. og 155. 
blaðsiðu, og látum vjer það hjer prenta. 

1. erendi: 

Sumri hœfðu hundraðsblót, 
höfð ci grönnum skipti, 
Þeseifur við missiris mót 
meyjar gagni svipti. 

2. erendi: 

Seyði bauna haust upp hóf, 
harður stormur gnúði, 
Ægis forkur ölclu skóf, 
afiið sterka lmúði. 
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3. erendi: 4. erendi: 

Vetur hjóna hnýtti band, 
haga skaut upp blóma, 
eltir hirtir alt um land 
Artemis til sóma. 

Vorið kvaddi Mányksmey, 
minzt var Þargels-tíöa, 
sólhlif borin bleik, sem hey, 
um borgarstrœti víöa. 

g) Fornmenn vorir cÖa forfeður höföu ýms mánaðanöfn 
sjer, er Itoma fyrir á ýtnissum stöðum í fornritum vorum; svo 
cr t. a. m. nokkurra þessa nafna getiö í Snorraeddu í Skáld- 
skaparmálum, 63. kap., á bls. 510 og 512 (í enni stóru Kaup- 
mannahafnar útgáfu); þar stendur svo: HaustmánuÖr heitir 
inn nœsti fyrir vetr; fyrstr í vetri heitir gormánuðr, þá er 
frermánuðr, þá er hrútmánuðr, þá er þorri, þá gói, þá ein- 
mánuðr, þá gaukmánuör ok sáötíð, þá eggtíð oh stekktið, þá er 
sólmánuðr ok selmánuðr, þá eru heyannir, þá er kornskurðar- 
mánuðr. — Þessi og önnur þvílík mánaðanöfn, er fornmenn 
höföu, eru nú vel ftest aÖ miklu leyti horfin; liöfum vjernúum 
meira en fjórar áldir, eða síðan er en lúterska trúarbót-komst á 
hjer á landi, og útlent bókfrœðasnið fór smám saman meir og 
meir aö smeygja sjer lijer inn, haft mestmegnis eÖ latneska eða 
rómverska mánaðatál, aö minsta kosti framan af í bókum og 
ritum, og siðan í tali og ritum. ViÖþetta hafa cn fornu mánaða- 
nöfnin smám saman horfiÖ og gleymzt, og má nú eigi heita, aö eptir 
sje af þeim nema þorranafnið, góinafnið og einmánaðarnafhið; 
þó eru ýms forn mánaðanöfn nú á enum síöari árum, síöan er 
farið var aÖ prenta almanök á íslenzka túngu, sett meö daga- 
tali sínu aptan við eÖ rómverska dagatal, og byrjar t. a. m. 
sá mánaÖur, er hafður er fyrstur eptir enu forna mánaÖatali, 
en það eru heyannir (eÖa heyannamánaður), 24. dag júlímán- 
aðar ár. 1864; annarr mánaöur ens forna árs (eða tvímánaður, 
eða kornskuröarmánaður) byrjar þaö eð sama ár (1864) 23. dag 
ágústmánaðar, og svo byrja og liinir tíu mánaÖir ens forna 
árs (haustmánaÖur cða garðlagsmánaður, gormánaður, frermán- 
aður eða ýlir, mörsugur eða hrútmánaður, þorri, gói, einmán- 
aöur, liarpa eÖa gaukmánaður, skerpla og sólmánaður eða selmán- 
aÖur) í síðara lilut enna tíu mánaÖa ens rómverska árs, septem- 
bcrmánaöar, óktóbermánaðar, nóvembermánaðar, desembermán- 
aðar, janúarmánaðar, febrúarmánaðar, marsmánaðar, apríl- 
mánaöar, maimánaðar og júmmánaðar. 

h) Enn margfróði og margvitri landi vorr, Finnur Magn- 
lísson, hefir ritað fróðlega ritgjörð á latínumáli um skipa?i ens 
forna árs hjá Koröurlandabúum (Specimen Calendarii gentilis Vete- 

rum Göthorum, Danorum aut Scandinavorum); er ritgjörð SÚ prentuð apt- 
an við eð þriðja (og síÖasta) bindi Sœmundareddu, í enni stóru 
Kaupmannahafnarútgcifu, __ er prentuð er í þrem deildum, árið 
1778, 1818 og 1828. — I ritgjörð þtessi lcetur Finnur cð forna 
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eg em sjúkur, það er að segja, meðan* * * * 5 enn fyrsti þroskatími 

fíkjunnar og hitinn skreyta6 greptrunarsljórann með svörtuin 

vandsveinum, og meðan allir feður og umhyggjusamar mæður 

eru föivar af ótta og umhugsun um börn sín, og meðan þjón- 

ustusamleg umönnunarsemi7 og smáleg torgsýsla8 dragaaðmönn- 

4.—9. 

ár byrja drið 1827 með enum 23. clegi nnvenibermánaðar eptir 
enu forna rómversha mánaðatali, og enda árið 1828 mcð 22. 
degi nóvembermánaðar. 

i) Enn margfróði Jandi vorr, PaU lögmaður Jónsson Ví- 
dalín, hefir og ritað mjög frúðlega um mánaðatal vort í skjjr- 
íngum sínum á fornyrðum Jónslagabókar, við orðin einmán- 
aður og tvímánaður. 

5) meðan enn fyrsti þrosltatími fíkjunnar og hitinn skreyta 
osfrv., þ. e. í septembermánaði, eða öndverðum þeim mánaði, eða 
um pað bil; þá hefir þótt hœtta búin cif hitanum eða veðráttu- 
farinu, en þess er að gœta, að hjer er talað um land sunnar- 
lega í heimi. 

6) a, skreyta greptrunarstjórann með svörtum vandsvein- 
um. Pað var siður hjá Bómverjum við úthafníngar dáinna 
manna, að minsta kosti þeirra manna, er málsmetandi þóttu, 
að maður einn var til fenginn, sá er sjá skyldi um jarðarför 
og skipa öllu niður; er sá rnaður hjer kallaður greplrunarstjóri 
(á lat. dissignator, eða disignator, eða designator). 

h, Við úthafníngar heldri manna haföi greptrunarstjóri 
þjónustumann (accensus) og vanclsveina (íictores) með sjer, og bendir 
llóraz hjer á, að vandsveinar hafa verið svartklœddir, en svart- 
ur klœðalitur jartegnar ílíkíng dauðans, að hann þykir svart- 
Jegur og sorglegur. 

c, Að skreyta greplrunarstjóra mcð svörtum vandsveinum, 
er sama sem að valda dauða heldri manna, og það hjer aptur 
sama sem að valda dauða manna alment. 

T) þj ó nustus amle g vmö nnunarsem i (i latinunni hjá 
Uórazi: ofneiosa sedniitas). Pað var ein af siðvenjum Rómverja, að 
minna háttar menn, einkum skjólstœðíngar enna heldri manna 
(clientes), gengu um morgna til húsa þeirra manna, er meira 
máttu, eða verndarmanna sinna (patroni), og buðu þeim góðan 
dag (salutabant); síðan fylgdu þessir enir lítilmótlegri menn enum 
meira háttar mönnum til torgs, og veiltu þeim svo eins konar 
fulltíng og sóma. Pessi siður olli því, að jleira fólk þyrptist 
opt saman á torginu, en e!la mundi orðið hafa, og mátti slík 
samftykkíng auðveldlega því valda, að menn sýkfust og dóu, og 
því kemst Hóraz hjer svo að orði, sem liann gjörir. 

8) smáleg torgsýsla. Svo kallar Ilóraz hjer ýmiss störf, 
er gjörðust á höfuðtorgi Rómverja, t. a. m. penníngaviðskipti, 
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um vanheilendi og opna3 erfðashrár. En er skammdegið kemur 

og snær tekur að falla á landið við Hvítborg10, þá man skáld 

9.—11. 

opnan crfÖasliráa, veðlagníngar, vœttisburði, og fleira því um 
líkt, 

9) opna erfðaskrár. a, Pað var miklu tíðara hjá Róm- 
verjum en oss, að menn dóu barntausir, og af þeirri orsök, auh 
annarra orsaka, kom pað, að erfðaskrdr voru miklu iíðari hjá 
þeim en oss. Að opna erfðaskrár er hjer sama sem að valda 
dauða manna; samanb. 6. skýríng hjer að framan, c-liðinn, 
svo og 7. skýring. 

b, A dögum Agústs keisara kvað svo milnð að barnafœð 
hjá Rómverjum, að peitn mönnum var ömbun lieitið, er þrjú 
böm eignuðust (trium liberornm jus, og jus trium libororum). 

10) a, landið við Hvítborg. Lítið eitt í landsuður frá 
Rómi liggja fjöllpau, erkötluð eru HvítborgarfjöU. Fjöll þessi 
eru svo löguð, að auðsjeð er, að þau eru komin af jörðu upp 
við eldsumbrot. Þau standa sjer á Rómsljettu, er svo er köll- 
uð, og er litið er á fjallbálk penna allan, er hann fyrst til að 
sjá að neðanverðu sem hringur einn,og er hríngur sát nœr þíng- 
mannaleið að umfararmali, en innan hríngs liggur hríng- 
dalur. Upp frá hríngdal pessum myndast annarr hríngur, og 
er sá rnjórri en enn neðri; pessum hríng fylgir og hríngdalur 
innanvert. Sá Iilutur, er hœstur er á premi peim, er gengur 
um þenna enn efra og innra hringdalinn, er nú katlaður ilola 
Fell (á itölsku: Monte Cavo), en sá enn snmi hlutur fjalla pessa 
var að fornu einkannlega kallaður Hvitborgarfell (M<>ns Albanns 

og Albanus Mons). Frá livirjli Ilola Fells (eður Hvíta Fells) sjest 
eigi að eins allur enn efri og innri hringurinn, og hríngdalur 
sá, er peim hring fylgir, en paðan sjest og hringur einn í hall- 
andanum í vestur, eigi alhtórr, og er vatníþeim hríng; petta 
vatn er mi kallað Kastalavatn (Lapo di Castello), en að fornu var 
það kallað Hvítborgarvatn (Lacus Albamis). 

b, Þá er Eneas Ankisesson kom til Italalands, og hafði 
gcngið að eiga Laviníu l.atinusdóttur Xatlendíngakonúngs, er 
mœlt, að hann hofi gjöra látið borg þá, erhannhjet eptir nafni 
droltníngar sinnar Laviniu, og kallaði Laviníuborg (á lat. La- 

vinium). Rorg þessi lá lítið eift í landsuður frá Ilvítborgarfelli. 
C, Enn er svo frá sagt í fornum sögum, að Askanius En- 

easson gjörði borg eina efst á landnorðurþremi Kastalavatns 
(eður llvítborgarvatns), og fluttist nú þángað ko?iúngsseta frá 
Laviniuborg. Ilorg þessi var kölluð Ilvitborg (á lat. Alba), og 
af því að leg borgarinnar var lángt, var hún og kölluð Hvít- 
borg en láinga (Longa Alba og Alba Longa). Af borgimii fekk siðan 
fjallið, er hún stóð vestan i, og fjallbálkurinn allur, nafn sitt, 
svo og vatnið, er neðan undir borginni lá. 
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þitt liverfa niður til sjávar, og fara varlega með sig, og hafa 

lítið um sig og lesa; en11 er vestanvindarnir taka aptur að blasa 

og en fyrsta svala kemur, þá man skáldið aptur heimsækja þig, 

ástúðlegi vin, ef það er eigi móti vilja þínum. 

2, f>ú hefir eigi auðgað migásama hátt, sem12 húsráðand- 

9.—12._ 

d, Á fyrra hJut sjaundu aldar fyr. lnngaðb. Krists (nœr ár. 
667) Ijet Túllus Ilostilius, priðji honúngur Rómverja, fíytja alt 
mannfólk úr Hvíthorg til Róms, og rífa borgina sjálfa niður, 
og með pví að Hvítborg hafði áður verið lwfuðborg ens lat- 
neska sambands, var nú sem yfirforysta sambands pessa liefði 
og fluzt til Róms. 

e, Niðurundan Kastalavatni, ívestur og útsuður froi vatn- 
inu, myndaðist seinna meir eins konar bygð, og er pess getið, 
að ýmissir af stórmenni Rómverja áttu par stóra garða (viilae), 

t. a. m. Pompeius mikli og Dómizían keisari, en af stórgörð- 
um pessum varð eins konar býr, er kallaður er Hvíti býr (á 
latnesku Albanum, á ítölsku Albano). 

f, Af pví að Ilóraz talar hjer um Jandið við Ilvítborg eð- 
ur við HvítborgarfjöJJ, pylcir roiða mega, að Jiann verið Jiaft 
einhvers staðar eigi Jccngt frc/ fjöJJum pessum, p(x er hann reit 
brjef petta, og hafa pví sumir œtJað, að Jiann Jiafi pcL verið í 
Prenestsborg, er lá í tœpt Jandnorður frá fjöJJunum^ og eigi 
rnjög lángt frá peim. Samanb. uppJxaf annars bijefs bókar 
pessar. 

ll) a, en er vestanvindarnir taJca aptur að bJcísa, og en 
fyrsta svaJa kemur, osfrv. Svo er Jijer, sem optar, að vestan- 
vindarnir pylcja á benda, að veður batni og vor komi. Er og 
svo um svöJuna, að Jcoma Jiennar bendir á, að vorið sje í nánd, 
eða sje pegar lcomið, en pó að svo sje, að Jcoma svöJu og Jcoma 
vors sje opt samfara, Jiefir fornmönnum pó stundum pótt út af 
pví bregða, og pótt vorið síðar Jcoma, en ein svaJa eða fáar svöJ- 
ur, og er par af sprottinn orðsJcviður sá, er AristóteJes heim- 
spekíngur Jiefir í Siðfrœðum sínum til NíJcomaJcs, fyrsta pœtti, 
sjaunda kapit., 16. gr.: [ua íap co ttoisI (una hirundo ver 

non facit), p- e.: eigi er vor Jcomið, pótt einsváJa Jcomi; samanb. 
enn dansJca orðsJcvið: Een Svale gjfir ingen Somrner. 

b, Rómverjar byrjuðu vorið sjaunda dag febrúarmánaðar; 
samanb. AJcuryrJcjubóJc Varrons ens fróða, fyrsta páitt, 28. Jcap. 
Hjá oss er vorið Jáitið byrja um jafndœgur á vor, og er pað, ef 
til dœmis sJcal taJca árið 1864, tuttugasti dagur marsmóinaðar. 

12j sem húsráðandinn í KaJabrafyJki. Sumir œtJa, að 
Ilóraz bendi Jijer á með orðum sínum, að KaJabrar hafi al- 
ment pótt heJdur ógestrisnir menn; aðrir cetJa, að Ilórciz hafi 
Jijer í Jiug sjer einJiverja sögu, er gengið Jiefir af einhverjum 
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inn í Kalabrafylki13 býður gesti sínum að neyta perna14; snæð 

kunníngi, segir húsráðandi. Eg þakka fyrir, segir gestur; nú.cr 

ærið veitt. Tak þá með þjer svo mikið, sem þú vilt, segirhús- 

ráðandi. Nei, eg þakka fyrir, segir gestur; cg ætlaekki að taka. 

Börnunum þínum man þó eigi illa koma, að fá ofur lítið í höndina, 

þá cr þú kemur lieim, segir húsráðandi. fakkafyrir, segirgcstur; 

söm er þín gerðin, sem þótt cg færi klyfjaður heim. f>ú ræður, 

segir húsráðandi; ef þú skilur þetta eptir, fá grísirnir það í dag. 

Eyðslusamur maður og óvitur gefur það, er hann sjáifur 

smáir og virðir að vettugi. J>etta sáð hefir af sjer gefið óþakk- 

láta mcnn,ogman gjöra það um aldur og æfi. Góður maðurog 

vitur kveðst vera albúinn að gjöra þeim gott, cr gott eiga skilið, 

og þó er honum cigi ókunnigt, hverr munur er á eirpenníngum15 

14.—23. 

cinurn manni í Kalabrafylki, peim er þótt hefir fara likt því, 
sem hjer er frá sagt, og cctti þá heldur að vcra þálegur timi 
(baufc og sagí;i), en nidegur tími (bybur og segir), í samtali því, cr 
hjer kemur á eptir. Enn œtla aðrir, að Ilóraz hafi livorthi haft 
hjer í hug sjer Kalabra alment, nje nokhurn einn mann sjer- 
staklcga, heldur bóndamcnn alment, en hjer er, sem optar, þar 
er þykir leika á ýmissum skýríngum, að litlu skiptir, hver shjr- 
íngin rjettust cr, ef höfuðhugsan höfundar cr glögg, en svo er 
hjer, að Hóraz vill sýna með sögu sinni, að velgjörðir þœr, er 
Mesenas hafði veitt Hórazi, hafi eigi verið hjegómi einn, helduv 
sannar velgjörðir ok mikils verðar. 

13J Kalabrcifylki (eða Kalabría), það cr sá hlutur Itala- 
lands, er Icngst gengur í landsuður, en það er, cplir því sem 
nú er kallað, neðri hluturinn, cða landsuðurhluturinn, af bygð- 
arlaginu Púlja (eptir ítölskum rithœtti Pugiia), cn sá hlutur 
landsins neðanverðs, er lengst gengur í útsuður, og áður var 
kallaður Brúttíafylki (á lat. Bruttii), cr nú kallaður Kálabría 
(eða Kalabrafylki). 

14) perur, eins konar cplategund, og þykir hjcr lítið til 
þeirra koma. 

15) eirpcnníngar (ílatínunni hjá Iiórazi: aera). Gjald- 
eyrir Itómverja var fyrst framan af búfje, einkum naut og 
sauðir; svðan höfðu Ttómverjar vegið cir að gjaldcyri; þ ví nœst 
höfðu þeir mótaða eirpcnnínga, og þar með enn síðar silfur- 
pennínga (frá ár. ‘269 fyr. Kristsb.; samanb. 32. skýring við 
fyrsta brjef bókar þessar, 14. blaðs.), og enn síðar höfðu þeir 
gullpenmnga mcð eirpenníngum og silfurpenníngum. Hjer cr 

* 
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og fíkbaunum16. Eg man haga mjer svo, að samboðið sje lofl 

því, er velgjörðamaður minn á skilið1T. 

3, Ef svo er, að þú vilt eigi, að eg fari neitt á braut, þá 

verður þú að láta mig fá aptur braust brjóst, dökt bár og mjótt 

enni18; þú verður þá að veita mjer aptur sætt mál og fagurt 

bros, og ángur og trega af því, ef en kerskna Sínara19 hleypur 

á braut, meðan á drykkju stendur20. 

Mjóslegin refkind21 baföi einhverju sinni skriðið um þröngva 

24.-29. 

taJaÖ u?n eirpennínga, og pylija peir góður gjaldeyrir a<) dómi 
Jiómverja, en hjá oss pylnr heJdur Jítið til koma eirpennínga. 

1G) f íJib aunir (eða úJfbaunir, á pýðversku Feigenbohnen, á 
latnesliu íupina) er baunategund ein, en baunir pœr höfðu Róm- 
verjar stundum að gjaJdeyri í gamansagnaJeilium og tajlJeikum 
(samanb. Púnverjann JÁtJa eptir PJátus, þriðja pátt, annað at- 
riði, 20. vísuorð osfrv., og T.ögbók Jústiníans, priðja pált, 43. 
atriði — um tajlme?in og tajlleik -, fyrstu grein), og par af 
kemur það, að Ilóraz berr Jijer saman fíkbaunir og eirpennínga, 
oy pykja fíkbaunir Jakari gjaJdeyrir en eirpenníngarnir, cn pað 
viJl Ilóraz sýna hjer ?neð orðum sínum, að Mesenas viti að 
greina sannar veJgjörðir frá hjegó?nJegum veJgjÖrðum. 

1T) Eg ma?i Jiaga mjer svo, að samboðið sje lofi pvi, er 
vclgjörða?naður minn á skilið, í Jatínunni hjá tíórazi: dignum 

praestabo me etiam pro laude merentis. Ef sú pýðíng er rjett, er hjer 
er höfð, viJl Hóraz segja ?neð pessum sínum orðum, að han?i 
muni haga sjer svo, se?n enn Jojlegi veJgjörðamaður hans ci 
skilið, svo að hann purfi eigi va?isœmd að hafa eður hugar- 
ángur af pví, að vtJgjörðir hans lcomi eigi ?viður á verðugleg- 
u?n stað. 

18) dökt hár og mjótt enni, pað er hjer ?neð öðrwn orð- 
um sama sem: œska, pví að pað er eðli ellinnar, að hún gjörir 
há?'ið grátt eða lxvítt, en pað fyJgir og optast éJJinni, cið hárið 
feJJur af og breiðkar ennið við pað. 

1 °) S í ?i a r a var gömul ku?míngjakona Ilórazar, og ?ninn- 
ist hann hennar optar en hjer. 

20) ?neðan á drykkju stendur. Glaðvœrðarmen?i hjá Ró?n- 
verjum sálu optlega að d?'yldc um kveldum, og höfðu pá opt 
hjá sjer ske?ntikonur sínar, og bendir Hórciz hjer á þcmn sið 
með orðum sínu?n. 

21) refki?id (á lat. vulpecula eða volpecnla). Refurinn er 
eitt af kjötœtudýrum, en eigi kornœtum, og hefir pví sumum 
pótt misjafnlega við eiga, pað er tíóraz hjer gjörir, að Játa 
ref feita sig eða fyJJa í kornbyrðu; svo þótti t. a. ?n. enu?n 
?iafnkenda enska ?náJfrœðíngi BentJí (eptir enskum ritliœtti Bent- 
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smugu inn í kornbyrðn, og er hún hafði nært sig þar, og 

var orðin fnll og fcit, leitaði liún við að fara út aptur, cn mátti 

eigi út komast. Ilreysiköttur22, er stóð fjarri, mælti þá við refsu: 

ef þú vilt komast þaðan, er þú nú ert stödd, þá verður þú að 

megrast, áður en þú leitar aptur til ennar þröngu holu, er þú 

fórst mögur inn um. Ef eg em ávarpaður með þessu dæmi, þá 

sleppi eg öllu, og eg Iofa eigi svefn alþýðu, af því að eg em 

saddur af alifuglum, og sel eigi af hendi eð frjálslega næði, þótt 

í boði væri auðæíi Araba. f>ú hefir opt Iofað hæversku mína 

og siðsemi, og heyrt mig kalla þig konúng og föður, og það 

hefi eg engu síður gjört, þó að þú hafir verið fjarstaddur. Ilygg 

nú að, hvort eg get með glöðu geði skilað því aptur, er mjer 

hefir gefið verið. 

4, Eigi fóru Telemaki23, syni ens þolgóða tilixesar, illa 

29.—40. 

ley), er fceddur var ár. 1662 (ept. Kristsb.), en dó ár. 1742; 
datt Bcntlí í hug, að setja hjer nitedula (hesiimús) fyrir 
forjian rithátt handrita, v olp e cula, en pótt nú pessi breytíng 
Bentlís sje hugvitsamleg, sem margt annað hjá honum, þyliir hún 
pó eigi nauðsynleg, af pví aö menn, er vilja sijna eitthvaÖ meÖ 
dœmisögum, fara eigi jafnan svo riklega eptir pví, cr nœst 
pyltir vera venjulegu eðlisfari; svo er t.a. m. hjer, aÖ litlu skiptir, 
hvort refurinn fyllir sig og feitir á korni eÖa öðru, en höfuð- 
merkíng samlíkíngarinnar er í pví fólgin, að rcfurinn fyllir 
sig og feitir á peim sfað, er honum veröur siðan ohaldkvœmur. 

22) llreysikö ttur (eða hreysivisja, eða hreysivisla; á 
dönsku Væsel, á pýöverku Wiesoi, á latncsku mustela) er eitt af 
enum minni tágöngudýrum (að latínumáli siöari dýrfraðinga: 
digitígradi), svo sem cru hundar, kettir og refar. Dýr þctta hefir 
pótt kyndugt og viðsjávert, og pvi fara Flátusi gamansagna- 
skáldi svo orð, sem honum fara í leiksögu sinni, Stiki, priðja 
pŒtti, öðru atriði, 43. Visuorði osfrv: Certum’st mustelae posthac 

nunqvam credero, nam incertiorem nullam novi bestiam, qvaeno et ipsa decies 

in die mutat locum, J>. e.: eg hcfi staöráöið, að tnia aldregi hreysi- 
ketti hjeöan í frá, pví að eg kenni ekki kykvendi, pað er úvís- 
ara sje en hann; hann breytir jafnvcl tiu sinnum um staÖ á 
dag. Ilóraz lcetur og hreysiketti fara hjer kœnlega orð. 

23) a, Telemakus var sonur Ulixesar ípakseyjarkon- 
úngs, og Fenelópu Íkaríusdóttur. Pá er lengi pótti dragast, 
að Ulixes, faðir Telemaks, kœmi aptur frá Tróju, fór Tele- 
makus heiman, að spyrjast fyrir um föður sinn hjá Grikkjurn, 
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orð; íþaka er eigi, mælti hann, hestum hent; þar er hvortki 

flatt víðleiidi, nje gnóglegt gras ; cg ætla að láta þig, Atrevs- 

son, haldagjöfum þínum; þær ciga betur við sjáifan þig. Smátt 

hæflrsmám; mjer gezt nú eigi lengur að enu konúnglega Rómi, 

heldur að enu mannauða Tíbúri24, eða enu óherská Tarenti25. 

Filipp26, er var mikill atkvæðamaður og ágætur fyrir málaflutníng 

sinn, gekk einliverju sinni nær áttu stundu2T lieim frá störfum sínum, 

40.—47._ 
peim er heim voru Iwmnir. Fór hann pá fyrst til Ncstors, 
honúngs í Pýlus á Pelopsey, og þaðan aptur til Mendauss, hon- 
lings í Spörtu. Menelaus veitti Telemáki góðar viðtökur, og 
vildi gefa honum hesta að skilnaði, en Telemakus fœrðist und- 
an að piggja gjöfina, og kvað sjer eigi hesta vcl henia á 
Ipaksey. 

b, Enn nafnkendi, ágœti frakkneski rithöfundur Fenelon, 
er fœddur var ár. 1651, en dó ár. 1715, hefir ritað skáldsögu 
eina, er hann kendi við Telemak, og kallaði Æfintýr Telemaks 
(á frakkn.: Les Aventures de Télémaque); vildi Fenelon sýna með 
sögu pessi, hvílík uppfœðsla úngs höfðíngjaefnis skyldi vera, og 
pyldr saga sjá einkar vel sarnin. 

24) a, Tíbiir, nafnkend borg, er Ici við Aníonftjót í Lat- 
landi (enu forna), í ciustur, og litið eitt í norður, frá Rómi. 
Par er Aníonfljóí, er nú heitir Teveróne, rennur frcnn hjá Tib- 
lir, vcir, og er enn, foss einn einkar fagur, sextigu feta hár. 
Tíbúr er nú kallað Tívólí, og pykir par mjög fagurt, og pcið- 
an af hafa ýmissir skemtistaðir, er menn hafa á síðari tímum 
gjört sjer til gamans og dœgrastyttíngar, fengið nafn sitt, og 
eru kallaðir tívólí; svo er t. a. m. eitt tívólí vestan til við 
Kaupmannahöfn í Ðanmörku. 

b, Hóraz kallar Tibúr mannauít (vacuum), afpvi að lxonum 
pykir par mannfátt, t. a. m. í samanburði við enn mikla fólks- 
fjölda í Bómi. 

25) Tarent, alkunn borg ?iorðast á vesturströnd Kalabra- 
fylkis, við lanclamœri Apúlafylkis; borgarmenn voru auðgir vel 
og mjög sœllífir. 

2G) Filipp pessi hjet Öllum nöfnum Lúsíus Mcirsíus Fil- 
ipp; hcinn var rœðismciður árið 91 fyr híngaðb. Krists, og pótti 
heldur góður rœðumaður, Saga sú, er llóraz segir hjer um 
pá Filipp og Volteius Menu, pykir benda á, að Filipp hafi verið 
gamansamur. 

2T) átta stund. Bómverjar byrjuðu daginn um miðjan 
morgin (eða um ena sjettu morginstund) eptir stundatali voru, 
og verður pá átta stund dags hjá peim önnur stund eptir miðj- 
an dag (eðci hádegi) lijá oss; um pað leyti höfðu Bómverjar 
lokið torgstörfum sínurn, og gengu pá heim eða af torgi á brTiut. 



Fyrri bókin, sjaunda brjef. 109 

og kvartaði yfir því, að Kilirnir28 lægi of lángt frá torginu29, mcð 

2Ö) Kilir. t 22. skýríngu við þrið/a brjef bókar þessar, 
a-liðnum, (á 56. til 57. blaðs.), eru nefndar tíu hœðir ennar 
fornu Ttómborgar. Af hœðum þessum liggur Kapitólshœð (eða 
Höfuðhœð) nœr í miðjum vesturlilut borgarinnar austan elfar. 
Vt undan (eða niður undan) landsuðurhlut Kapítólshœðar ligg- 
ur Palatshœð (eða UaUarhœð), og út undan landsuðurhlut og 
austurhlut Palatshœðar liggur aptur Selíushœð. I austurhlut 
borgarinnar, norður undan Palatshœð og Selíushœð, liggur háls- 
lendi alhniliið, og deilist hálslendi það í vestur og útsuður í 
þrjár greinir. Af greinum þeim er en syðsta grein stœrst, mið- 
greinin minst, og en norðasta greinin nokkuru stœrri en mið- 
greinin. Er norðurgrcinin kölluð Kvírinshœð (eða Kvírínga- 
hœð), miðgreinin Viminshœð (eða Viðjahœð), og suðurgreinin 
Eskvilshœð (eða Utbygðarhœð), en Eskvilshœð greinist aptur í tvo 
hluli, og er suðurhlutinn drjúgum stœrri en norðurhlutinn, en 
vestan á suðurhlut þessum, og niður um hann, lá bygð sú, er 
fíóraz talar hjer um, og voru Kilir kallaðir (á lat. Carinae), og 
œlia sumir, að bygð sú hafi haft nafn sitt af því, að hús þar 
hafi verið til að sjá, sem skip ci hvolfi; samanb. skýríngar Ser- 
víusar við Eneasmál, átta þátt, 631. vísuorð: Carinao sunt aedi- 

ficia, facta in carinarum modum. 

29) a, torg, þ. e. Eómtorg (á latn.: Komanum forum, og Forum 

Romanum, og optast tómt: Forum). Torg þetta var höfuðtorg Róms; 
það lá lítið eitt til landsuðurs frá auslurhlut fíöfuðhœðar, og 
fyrir norðan vesturhlut fíallarhœðar (samanb. 19. skýr. við 
sjetta brjef bókar þessar, á 77. til 78. blaðs.). Lítið eitt til 
landnorðurs frá torgi þessu Ici en syðri vesturgrein Eskvilshœð- 
ar, en ci vestanverðum þeim hlut hœðar þeirrar lá bygð sú, er 
Kilir voru kallaðir (samanb. nœstu skýr. hjer á undan), og hefir 
Filippi, er hniginn var á efra aldur, þótt leið þessi heldur löng 
og þreytandi eptir dagsýslur sínar. 

b, A höfuðtorgi Róms, er um er talað hjer í n-Iiðnum, 
voru þjóðþíng átt og dómþíng, og stjórnmál rœdd; þar áttu 
menn og ýmiss penníngaviðskipti, og fleira því um líkt, cn auk 
þessa höfuðtorgs borgarinnar voru og önnur torg, er einkum 
voru œtluð til ýmislcgs kaupskapar, t. a. m. Nautatorg eður 
TJxalorg (á latn. Boarium forum, og Forum boarium); það lá vestur 
undir Tíjur, fyrir vest.an miðbik HaUarhœðar, en í útnorður 
undan Mikla fíríng. Pá var Káltorg (Forum olitorium); það lá í 
útsuður undan fíÖfuðhœð, milli og Tifrar. Pá var enn Svína- 
torg (Forum suarium), Fiskitorg (Forum piscarium), Og Krásatorg 
(Forum cupedinis, og Forum cupedinarinm). 

c, Júlíus Sesar Ijet og gjöra torg eitt í Rómi, svo og Agúst 
kcisari og fíeiri af enum siðari kcisurum; og voru þau torg 
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því að bann var þegar hniginn á efra aldur; cr þá mælt, að 

Filipp hafi sjeð mann einn nærrakaðan30 í auðu skeggrakara- 

skygni31, og hreinsaði sá negl sína í liægðum með hnífkuta. 

Demetríus83, en það var sveinn Filipps, og var sá vanur að 

leysa vel af hendi erendi hans; far þú, mælti Filipp, og spyr 

manninn, hvaðan hann er, og hverr hann er, og hvernig hagur 

hans er, og livert faðerni hans er, og liverr verndari hans er, 

og ílyt mjer aptur, hvað hann segir þar um. Sveinninn ferr, 

kemur aptur, og segir, að maðurinn heiti Yolteius Mena33, sje 

49.-56. 

ke?id við gjörðarmenn þeirra, og Jágu nœr í miðri borginni, 
fyrir norðan llöfuðtorg, en vestur undan Eskvilshœð. 

30) a, nœr r ak aður. Svo þýðum vjer lijer eð latneska 
hlutdeildarorð adrasus, og œtla sumir, að Hóraz vilji sýna lijer 
með orðum sínum, að Mena hafi látið raka sig náið, eða vcrið 
nauðrakaður, svo að hann þyrfti því sjaldnar að kosta fje til 
skeggraksturs. Aðrir þýða orðið adrasus svo, að það sje haft hjer 
um lítt rakaðan mann (eður broddkliptan), og þykir þá slíkur 
skeggrakstur og benda á, að maðurinn hafi verið fjelítill, og 
látið raka sig fátœklega. 

b, Aðrir útgefendur liafa abrasus (afrakabur, rákaður), en eigi 
adrasus. 

31) a, í auðu skeggrakaraskygni, í latínunni lijá Hórazi: 
vacua tonsoris in umbra. Sumir œtla, að eð latneska orð umbra sje haft 
hjer ívanalegri merkíngu, og merki skugga, og vœri þá'.m umbra, 

sama sem: í skugga eða í forsœlu (í búðinni eða við búðiná). Aðrir 
œtla, að umbra sje liaft hjer um eins konar skygni eða forskygni, 
er gengið hafi út af búð skeggrakara, eða fram af henni. Enn 
cetl-a aðrir, að umbra sje haft hjer um skeggrakarabúðina sjálfa, 
af því að hún hafi verið sem eins kyns skygni eða forskygni. 
Vjer höfum þýtt umbra svo, að vjer höfum kallað það skygni. 

b, Ilóraz segir, að skygni skeggrakara hafi autt verið (vacna), 

og vill hann þar með sýna, að þetta hafi verið þann tíma dags, 
er fáir starfsemdarmenn hafi þar verið, og þykir aptur mega 
þar af ráða, að Mena liafi verið starflítill iðjuleysíngi. 

32) Demetríus. Um Demetríus þenna, þjón Filipps, er 
að eins talað á þessum stað. 

33) a, Volteius Mena. Mönnum þykir líklegt, að Eóm- 
verjar hafii fyrst framan af haft að eins eitt naf?i (nomon); sam- 
anb. t. a. m. nöfnin Númítor og Amúlíus, og Bómúlus og Bem- 
us. Pó verður það fljótt siður hjá Bómverjum, að eitt nafn 
festist í œttum þeirra, það er allir samœttismenn hafa, en fram- 
an við þetta œttnafn eða höfuðnafn eru aptur höfð önnur nöfn, 
er greina ýmissa samœttismenn hvern frci Öðrum; samanb. t. a. 
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m. n'öfnin Ilostus Hostilíus (í Sögu Rómverja eptir Livíus, 
fyrsta þœtti, 12. lcap.), Túllus HostiHus, og Ankus Marsíus; í 
þessum nöfnum eru nöfnin Ilostilíus og Marsíus œttarnöfn 
(gentium nomina), og greina œtt frá œtt, en nöfnin Hostus, Túllus 
og Anlcus eru eins lconar fornöfn (praenomina\ og greina sam- 
œttismann frá samœttismanni. 

b) Pað varð og fljótt siður hjá Rómverjum, aðmcnn fcngu 
viðurnefiii (cognomina), og var viðurnefni haft eptir höfuðnafn 
œttarinnar, eða œttnafnið; samanb. nöfnin Lúsíus Tarhvinius 
Prislcus, eða Lúsíus Tarkviníus enn gamli; Lúsíus Tarhvimus 
Súperbus, eða Lúsius Tarhviníus enn drambláti; Lúsíus Júníus 
Brútus, eða Lúsíus Júníus fáráðlíngur, og Públíus Valerius 
Poplicola, eða Públíus Valerius enn þjóðholli. Sum af viður- 
nefnum þessum hurfu þegar, er þeir mcnn dóu, er þau höfðu 
fengið, e?i jlest af þeim hjeldust lángt fram á leið í œltum eða 
CBÍtdeildum; svo var t. a. m. um viðurnefnið súperbus eða enn 
drambláti, að það livarf aptur með þeim enum sama manni, 
sem það fehh, en það var Lúsius Tarhvinius, er var enn síðasti 
honúngur Rómverja (frá ár. 534 til árs. 510), en viðurnefnið 
brútus eða fáráðlíngur, er Lúsíus Júníus, brautrehstrarmaður 
honúnga, fyrstur fehh, undir loh sjettu aldar fyrir Kristsburð, 
hjelzt að minsta hosti fram á miðja ena fyrstu öld fyrir Krists- 
burð; samanb. t. a. m. ?iafnið Marhus Júníus Brútus (eða 
Marhus Június fáráðlíngur), en Júníus Brútus sá var einn af 
höfuðoddvitum samsœrismanna þeirra, er vógu Júlíus Sesar 
(ár. 44. fyr. Kristsb.), nœr hálfri fimtu öld eptir daga Lúsíusar 
Júníusar Brútusar, ens forna œttföður Júníusa (eða Júníngá). 

c) Pað var enn opt, að cettir eða liöfuðœttir (á lat. gentes 

og familiae) greindust í œttdeildir (á lat. familiae, en eigi gentes), 

og hafði hver œttdeild sitt viðurnefni; svo greindist t.a.m. œtt 
Kládía (cða Kládinga) í tvcer höfuðdeildir eða œttdeildir, og 
hafði önnur œttdeildin viðurnefnið Piilher (cða enn fagri, eða 
Fagur), en hin liafði viðurnefnið Marsellus (eða Litli Ilamarr); 
samanb. nöfnin Appius Kládíus Púlher, og Marhus Kládíus 
Marsellus; svo var og um œtt Kornelía (eða Kornelúnga), að 
hún greindist í margar attdeildir, og hafði hver œttdeild sitt 
viðurnefni. Af viðurnefnum þessum nefnum vjer hjer, 1, Se- 
tegus (eða Keþegus); — 2, Sinna (eða Kinna); — 3j Dólabella 
(eða Litla Högg); — 4) Lentúlus (eða Seinlátu?j; — 5) Sipíon 
(eða Shipíon, eða Stafur); og — 6, Súlla (eða Sulla). 

d) Það var og enn opt, að œttdeildir (familiae), eða liðir œtt- 
deilda, fcngu ?i?j viðurnefni eða auhnefni (cognomina eða agnomina); 

svo fehh t. a. ???. einn liður af œttdeild Sipíona viðurnefnið eða 
auhnefnið Nasíha (eða nef), en annarr liður auhnefnið eða við- 
urnefnið Afiúhanus (eða Afrhelfíngur); samanb. nöfnin Públius 
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Kornelnis Sipion Nasíka, og Públíus Korneiíus Sipíon Afríkan- 
us; svo hafdi og ein deild af œlt Lisima (eða JÁkininga) við- 
urnefnið Krassus (cða enn digri, eða Ðigur), og fekk síðan mjtt 
viðurnefni eða auknefni Díves (eða enn auðgi, eða Auðigur); 
samanb. Públíus Lisiníus Krassus Díves. 

e, Pað var opt hjá llómverjum, að peir œltleiddu menn; 
fluttust menn þar við úr einni ætt í aðra, og fekk pá œttleið- 
íngur (eða sá maðurinn, er œttleiddur var) prjú höfuðnöfn (eða 
með öðrum orðum, fornafn, œttnafn og viðurnefni eða œttdeiíd- 
arnafn) œttJeiðanda síns, og var síðan bœtt við pessi prjú nöfn 
hinu upphaflega œttnafni œttieiðíngs, en ættnafninu pó breytt 
svo áður, að pað fekJc endinguna íanus í stað cnnar venjuJegu 
œttnafnaendíngar íus; svo var t.a.m., pá er Kajus Július Ses- 
ar œttJeiddi frænda sinn (eða systurdótturson) af œtt Oktavíusa 
(eða Oktavínga), að pá var enn úngi œttJeiðíngur kaJJaður Ka- 
jus Júdíus Sesar Oktavíanus, en eð upphajlega æt.tnafn ens únga 
œltJeiðíngs var Oktavíus. Ef ættJeiðandi hafði tvau viðurnefni, 
eða viðurnefni og auknefni, var pví enu síðara viðurnefni (eða 
aulxnef?ii?m) bœtt aptan við eð breytta (eða auk?ia) ættarnafn 
œttlcíðmgs; sa?nanb. nöfnin Públíus Lisiníus Krassus Miisíanus 
Díves, og PúbJius Komelíus Sipíon EmiJíanus Afríkanus; hjer ern 
nöfni?i Díves og Afríkanus sett aptan við nöfnin Músíanus og 
EmiJianus, en Miisíanus og Emilíanus eru breyttar cða Jengdar 
niðurJagsmyndir, en enar upphajlegu œttnafnsmyndir eru Miisíus 
(eða MúJcúngur) og EmiJius (eða EmiJíngur). 

f, Stundum var pað og, að nýtt nafn bœttist við eptir œtt- 
leiðsJuna; svo fcJcJc t. a. m. Kajus JúJius Sesar Oktavianus við- 
ur'nefnið Ágústus, eptir pað er hann var ættJeiddur; samanb. 
fimtu sJcýr. við priðja b?jef bóJcar pessar (á 49. bJaðs.). 

g, AuJc peirra funm ?iafna, er menn stundum höfðu, svo 
sem hjer er áður sýnt, t. a. ?n. um PúbJius LCorneJíus Sipíon 
E?niJianus Afríkanus, gátu me?m en?i fe?igið nýtt greiníngar- 
nafn; svo felxlc t. a. ?n. PúbJius pessi Kornelius Sipíon Emilí- 
anus Afríkanus en?i viðurnefnið eða auJmefnið ?ninor (eða enn 
ýngri), svo að grcina mœtti liann frá PúbJiusi Sipióni AfríJc- 
anusi major (eða enum eJdra). 

h, PrœJar höjðu aJdregi oicma eitt nafn eða heiti, og er 
pess gctið, að peir í fyrndmni voru lcendir við fornöf?i hús- 
bó?ida sin?ia; svo lijet t. a. m. sá prœU, er húsbóndi hans hafði 
Marlcus að for?iaf?ii, Marsipor (þ. e. Marci pucr, eða svein?i MarJc- 
usar); svo var og sci prœJl JcalJaður PúbJipor, er húsbóndi ha?is 
hafði PúJdius að fornafni; samanb. MálfrœðisbóJc Prissians, sjetta 
pátt., 48. gr.; Eðliss. PJin. eJdr., 33, 1, 6, 26, og MœJsJcufrœð- 
isbóJc KvintiJíans, fyrsta pátt, 4. Jcap., 26. gr. Siðar er getið 
annarra p?'ælanafna, er Jcomin vo?'u af ijmislcgum orsöJcum; 
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kallari34, lifi við lítil efni, og sje vel kyntur, og kunni bæði að 

hraða sjer, er við á, en fari sjer aptur hægt, er svo berr undir, 

og að hann kunni að afla og neyta, og að hann uni sjer vcl við 

smá stallbræður, og hafi víst heimkynni, og hafi gaman af leik- 

um og vellinum35, er hann hefir lokið störfum sínum. Mjer 

þætti gaman að fá vitneskju hjá sjálfum honum um það, er þú 

segir; seg honum að koma lil náttverðar. Mena vildi að vísu 

eigi trúa þessii; varð honum orðfátt við, og skildi eigi, hví þetta 

sætti; en skjólt er frá að segja; Mena þakkar fyrirsig, og kveðst 

56.—G3. 

samanb. t. a. m. nöfnin Alexis, Davus, Díónyshis, Geta, Lárea, 
Parmenon og Tíron. 

i, Pá er einhverjvm ófrjáJsum manni eða prœli var frelsi 
gefið, var pað siður, að frelsíngi fehk förnafn og œttnafn freJsisgjafa 
síns, og var síðan aptur við pau tvau nofn bœtt enu upphaf- 
lega nafni ens ófrjálsa manns; svo var t. a. m. um prœl einn, 
er Markus TáJJíus Síseró enn mœJsJti átti, að Jxann hjet Tiron, 
meðan hann var ófrjáJs, en Siseró gaf pessum prœli sínum 
freJsi, og var hann pá JcaJfaður Markus TiiJJíus Tíron. 

k, Hjer (hjá Hórazi) er taJað um minna Jiáttar mann einn, 
er heitið hefir VoJteius Mena. Menn vita, að VoJteius var róm- 
verskt œttarnafn (nomen gentis); svo vita rnenn og, að Mena (og 
Menas) var grískvkent, prœJsnafn (stytt íír Menandros); af pess- 
urn orsÖkum pyJiir eigi ólikJegt, að Mena sá, er Hóraz taJar 
hjer unr, hafi uppJiallega verið ófrjáJs maður (eða prœJJ), og 
VoJteius nolikurr gefið honum freisi; pó er eigi lmnnigt, hverr 
VoJteius pessi hefr verið, en eptir pví sem á tíma stendur, hefði 
það getað verið JAsíus VoJleius sá, er Siseró taJar um í rœð- 
um sínum gegn Vcrresi, annarri sókn, þriðja þcetti, 66. lcap., 
155. gr. 

34) kalJari. Starf lcaJJara var hjáEómverjum að kveðja 
menn tiJ þínga og annarra mannfunda (t. a. m. leika og út- 
fara), og fleira því um JiJct. KaJlari sá, er Jijer er um taJað, 
hcfir sjáJfur seJt (eða boðið upp) ýmissa smámuni. 

3í>) a, VöUurinn, þ. e. MarsvöfJur, er svo var JcaJJaður, 
en svo var nefndvr milci/l Jdutvr flatnesJcju þeirrar, er Já vest- 
ast í norðurhlut Rómborgar austan elfar, einltum sci hfuturinn, 
er Já fyrir norðan Flaminíushríng og í útnorður frá homim, 
en fyrir vestan suðurhJut, Brciða Strœtis (eða FJaminiusstrœtis), 
í vesturstefnu frá Kvírinshœð. 

b, A veJJi þesswn voru /icrmenn vandir við vopnaburð; 
þar voru þíng átt, t. a. m. hundraðsþingin; þar voru og áttir 
margs konar leiliar, og lúta orð Hórazar hjer að því. 

8 
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eigi koma mundu. Neitar hann mjer? mælti Filipp. Já, það 

gjörir hann, furturinn, og er annaðtveggja, að hann hirðir eigi 

um orð þín, eða honum stendur ótti af þjer. 

Morgininn eptir kom Filipp að Yolteiusi; var Volteius þa 

að selja enum kyrtilklædda smálýð30 lítilfjörlegt rusl, og varð 

Filipp fyrri til að heilsa honum. Yolteius tók þá að afsaka sig 

fyrir Fiiippi, að hann hefði svo mikið að gjöra, og væri bundinn 

við kaupskap sinn, svo og fyrir það, að hann hefði eigi komið 

til hans um morgininn, og enn fyrir það, að hann hefði eigi 

tekið eptir honum, þá er hann kom. Vit, að eg skal fyrirgefa 

þjer, mælti Filipp, ef þú snæðir hjá mjer í dag. Sem þú vilt, 

mælti Volteius. Kom þá eptir níundu stund3T, mælti Filipp; en 

far nú, og auk með atorku efni þín. f>á er komið var til nátt- 

verðar, óð alt á Volteiusi, þar til er hann að lokum var látinn 

heim fara að sofa. Sást hann nú opt renna hjer að huldum 

öngli, sem fiskur38; hann kom með skjólstæðíngum um morgna, 

og Ijet sig eigi vanta, þá er matazt var, ogvarnú en latneska39 

62—76. 

36j hyrtilTilœddur smálýður (tunicatus popellus). / 53. 

skýríngu við fyrsta brjef bókar pessar (á 25. blaðs.) er talað 
um klœði pað hjá Bómverjum, er kallað er kyrtill (á latn. tuuica). 

Pá er meira háttar menn hjá Bómverjum gengu á torg, eða 
fóru til einhvers annars staðar heiman frá sjer, höfðu peir eigi 
kyrtil að yprklœði, en hÖfðu kápu sína (togam) yflr sjer. Minna 
háttar menn og fátœklíngar voru aptur jafnlega kápulausir, og 
höfðu að eins kyrtil að yfirklœði, og er auðvitað, að kyrtill sjá 
hefir mjög ýmislegur verið eptir efnahag manna og öðrum at- 
vikum, og að kyrtlar sumra manna hafa tyrjulegir verið og 
tötralegir. Hjer er talað um kyrtilklœddan smálýð, líkt pví, 
sem þá er vjer tölum um peysumenn eða peysnamenn. 

3TJ níunda stund, þ. e. priðja stund, eða nón, eptir voru 
stundatali; samanb. priðju skýríng hjer að framan. 

3Ö) a, að renna að huldum Öngli, sem fiskur, þ. e. með 
öðrum orðum, að dragast að einhverri ginníngu, svo sem fiskur 
rennur að huldum öngli. 

b, Sumir cetla, að Hóraz kalli öngul hulinn (occultum), af 
því að hann er beittur eða beitu hulinn, en aðrir œtla, að öng- 
ull kallist hjer fyrir því hulinn, að hann hylst pskinum, og psk- 
urinn gœtir sín eigi við honum. 

39) latneskur: er á við Latland eða Latlendínga (sam- 
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fórnarhátíð40 boðuð, og var honum þá boðið að fara 

með út fyrir borg41. Er hann nú settur á smáhesta- 

7G—77. 

arib. 19. slxýr. við priðja brjef bólcar þessar, á 53. bls., b-liðinn 
og e-libinn), eða, eplir sambandinu hjer: er haldinn er í Lat- 
landi, eða: er Latlendítigar halda; samanb. nœstu shjríng hjer 
á eptir, c-liðinn. 

40) a, f órnarhátí ð. Bómverjar höfðu marga liátiðardaga 
Og hátíðir (festi dies, Og dies festi, og festa, og solennia, Og — alia, 

og feriae), og voru margar af hátíðum þessum, eða jlestar þeirra, 
fórnarhátíðir (feriae), en svo eru þœr hátíðir kallaðar, er fórn er 
höfuðathöfn, cða ein af höfuðathufnum hátíðar. 

b, Ilátíðir Bómverja voru sumar slöðugar ártiðarhátiðir 
(Stativae feriae, eða feriae stativae), en SVO cru þœr hátíðir lcallaðar, 
er haldnar eru áir hvert á einhverjum tilteknum degi, eða ein- 
hverjum tilteknum dögum, og voru þœr hátíðir haldnar án 
fyrirboðanar (non indicebantur). Til dœmis um slikar hátíðir nefn- 
um vjer hjer Satimishátíð (Saturnalia); hún var haldin í desem- 
bermánaði, fyrst einn dag, nítjánda dag mánaðarins; síðanvar 
hátíð þessi haldin, cptir boði Agústs keisara, þrjá daga senn, 
enn sautjánda, átjánda og mtjánda dag mánaðarins, og enn 
síðar var hún haldin, eptir boði Kalígádu keisara, í fimm daga. 

c, Aðrar voru þœr hátíðir, er að vísu voru haldnar ár 
hvert, en hátíðarstef var ótiltekið, og tóku þái valdsmenn (magi- 

stratus) eða prestar (sacerdotes) til, nœr hátíð skyldi halda (ferias 

concipiebant.; feriae conceptivao, Og conceptivae feriae), Og Var boðað, nccr 
það skyldi gjöra (feriae indicebantur). Til dœmis um slíkar háitíðir 
nefnum vjer háitíð þá, er Ilóraz talar hjer um, en það er en 
latneska fórnarhátíð (feriae Latinae, og Latinae feriae, og tómt Latinae). 

Hátíð þessi var haldin til dijrðar enum latneska Jóvföður (Lati- 

aris Juppitor, og Latialis Juppiter); hún var haldin á Hvítborgar- 
felli, fyrst einn dag ár hvert] síðan tvo daga senn; því nœst 
þrjá daga, og enn síðar fjóra daga. Ilátíð þessa hjeldu bœði 
Latlendíngar og Rámverjar samt; þó voru Bómverjar, að minsta 
kosti pá er stundir liðufram, forystumenn háitíðarinnar, og var 
það stöðug venja hjá Bómverjum, að rœðismenn þeirra hjeldu 
hátíð þessa, áður en þeir fóruíhernað eða til slcattlanda sinna. 

d, Enn voruþœr hálíðir, er að eins voruhaldnar við ýmiss 
atvik, er að höndum bar, og nefnum. vjer til clœmis þar um 
þakkarhátíðir (supplicationes), bekkbreiðsluhátíðir (lectistérnia), og níu 
daga helgi (novendiale sacrum). 

e, Eð latneska nefniorð feria (er venjulega er haft í fleir- 
tÖlu: feriae) er samstofna enu latneska sagnarorði ferire: að slá; 
Ijósta; höggva; samanb. Bit Fests um merkíng orða, í Ágripi 
Páls djákna, Sjetta þátt, (85. blaðs.y. feria a feriendis victirais vocata. 

41) fara með út fyrir borg, í latín. hjá Ilórazi: rura sub- 

8* 
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kerru42, og lofar önflátlega sáðlöndin og Ioptslagið í Saba- 

fylki43. Sjer Filipp það, og brosir að, og leitar sjer nú gamans 

og skemtunar með liverju því, er hann má, og gefur Yolteiusi 

sjau þúsundir sjauskildínga44, og lofar honum öðrum sjau þús- 

77—80. 

nrbana . . . comes ire. A samhandinu hjer pyliir sjá mega, að 
Filipp hefir svo notað hátíðarhald það, er hjer er um talað, cða 
sýsluhlje það, er á varð við háttðarhaldið, að hann hefir farið 
út fyrir bý sjer til liressíngar, og má sjá, að hann hefir farið 
norður (eða upp) í Sabafylki, og þykir eigi óliklegt, að Filipp 
hafi átt þar garða, einn eða fíeiri. 

42j a, settur á smáhestakerru (í lalínunni hjá Flárazi: 
impositus marmis). Manni voru að œtlan flestra smávaxið hesta- 
kyn; þó segja sinnir fornir ritskýrendur, að dýrategund þessi 
hafi verið kynblendíngar hests og ösnu {sama sem hiuni, eða bur- 

doues, eða burdi). Vjer kölhim hjer dýratcgund þessa smáhesta. 

b, Smáhestar voru bæði hafðir til reiðar og ekníngar, og 
s/est eigi glögglega á orðum Ilórazar, hvort hann lœlur Menu 
ríða eða aka á ferðum sínum með Filippi, en af því, að Hóraz 
hefir hjer fleirtöluna manni, en eigi eintöluna mannns, og talar pó 
um Menu cinn, þykir eigi óliklegt, að hann hafi (leirtölu orðs- 
ins hjer um vagn eða kerru, er smáhestar eru fyrir beittir, líkt 
sem griksk skáld, t. a. m. Hómer, hafa opt orðið hippoi (þ.e.hest- 
ar) um vagn með hestum fyrir, en hvort sem nú heldur er, að 
Hóraz lœtur Menu ríða eða aka, þá má s/á, að Mena gengst 
mjög upp við þetta virðulega fcrðalag, er hann fylgir Filippi. 

43J a, Sab afylki (á lat. Sabini) lá ílandnorður fráRnmi, 
og upp undan (eða norður undan) Lallaiidi enu forna, Ekva- 
fylki og Marsafylki, en vestan að suðurh/ut, Sabafy/kis lá nokk- 
urr hlutur Tifrar (eða Etrúrafylkis); útnorðan megin að norð- 
urhlut Sabafylkis og norðan að pví lá nokkurr hlutur Lmbra- 
fylkis, en austan að því lá suðurhlutur Físenafýlkis (eða Spœt- 
Í7igjafyikis) og Yestíngjafylki. 

b, Landið í Sabafyfki var að vísu heldur frjófsamt, og 
loptslag þar gott, og sýnu betra og þœgilegra en í Rómi, en 
Mena, er aldrcgi, eða sjaldan, hafði kornið út á land, þykir 
lofa hvorttveggja, frjófsemi landsins og loptslagið, meir en góðu 
hófi gegnir. 

44) a, sjau þúsundir sjauskildínga, ílatínunni hjá Hórazi: 
septem sestertia. Fleirtölumyndin sesteitia er eigi sjaldan svo höfð 
hjá Rómverjum, að þeir hafa með henni eitthvert það [leirtal- 
Jegt talníngarorð, er deilitala er eða höfuðtala, og merkir þá 
orðið sestcrtia svo margar þúsundir sesterspennínga (eða sjau- 
skildínga), sem talníngarorð það, er með því er luift, jartegnir; 
svo hefir Síseró í Undurgreinum sínum (Paradoxis), sjetta þœtti, 
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tmdum að láni. Fær Filipp svo talið Volteius á að kaupa lítið 

land, og gjörir Volteius það, og að eg dvelji þig45 eigi leng- 

ur, en þörf er, með mikilli málalengíngu, þá er það af Voltéiusi 

að segja, að hann, er áður var snyrtimaður, gjörist nú búand- 

maðnr, og klifar um arðurforar einar og víngarða; hann bvr 

undir álma46, og gengur fram af sjer af erli og ákafa, og eldist 
80—85._ 

49. atriði, centena sestertia: hundrab þútunda sjauskildínga, um 
tékjur þær, er gjort er ráð fyrir að tnuður einn fái af búum 
sínum (ár hvert); svo hefir og Marzíál í Kýmihvæðum sínum, 
sjetta þœtti, 20. kvœði, centnm sestertia: hundrað þúsunda sjau- 
skildínga, er maður einn biður annan mann að lána sjer. 

b, Livíus og síðari rithöfundar hafa og eintöhimyndina 
sestertiura svo, að þeir hafa með henni fleirtímatÖJu, og merltir 
þá sestertium svo mörg hundruð þúsunda sjauskildínga, sem fleir- 
tímatala sú, er með því er höfð, jartegnir; svo hefir Seneka í 
JLuggun sinni til Helvíu, níunda kapít., 11. gr., centies sestertio 

coenare uno die, um mann, er matast fyrirhundrað sinnum hundr- 
að þúsunda sjauskildínga, eða, með öðrum orðum, fyrir tiu 
miljónir sjauskildínga, á einum degi. 

c, Hvort Síseró og Sesar hafa haft eintölumyndina sestertimn 

á þann hátt, er nú var sagt í b-liðnum, má efasamt vera. 
Síseró segir að vísu, í Biti sínu um skyldur mannsins, þriðja 
þætti, 24. kap., 93. gr.l alicuí testamento sestertium niilies relinqvitur, 

en vera má, að sestertinm sje hjer, og á öðrum slíkum stöðum, 
eigi nefnifall cintölu, heldur sambandsfalt fleirtölu (af sestertius). 

Svo er og um stað einn hjá Sesari, í Borgmannastyrjöld hans, 
fyrsta þætti, 23. kap.; þar stendur: sestertium sexapies alicui reddere, 

og má vera, að sestertium sje þar, og á Öðrum slíkum stöðum, 
eigi andlagsfall eintölu, héldur sambandsfáll fleirtölu. 

d, Enn getum vjer þess, að orðmyndin sestertium er og höfð 
að mœlíngarorbi um tvau fet og hálft (duo pedes et semis); sam- 
anb. Rit Kóhiméllu um trjárœkt, fyrsia kap., 5. gr., og Rit 
sama höfundar um akuryrkju, þriðja þált, 5. kap., 3. gr. 

e, Vm orðið sesterspenníngur eða sjawkildíngur er talaÖ 
í 32. skýríngu við fyrsta brjef bákar þessar (á 14. blaðs.), og, 
ef penníngamynd sú er látin jöfn vera sjau skildíngum, verða 
penníngar þeir, er hje.r er um talað, samtals fimm hundruð 
ríhisdala, eða, ef gjörr skal á kveða, 510 ríkisd., og 40 skild., 
en ef sesterspenníngur er látinn jafn vera átta skildíngum (eða 
daltólftúngi), sem sumir ætla rjettara vera-, verður penmngatal 
þetta áttxhigi hœrra, en hjer er sett. 

45) þig> á tat- te. Orð þetta er hjer annaðhvort haft um 
Mesenas, er brjef þetta er til, eður og um menn alment. 

4fi) a} álmar, á lat. ulmi (fleirtala af ulmns: álmur, eÖaálm- 
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af auragirnd. En nú fór svo, að sauðfje lians var stolið, geit- 

fjeið sýktist og dó, kornvöxturinn brást, og naut hans drapst fyrir 

plóginum; styggist hann þá \ið tjón þetta, tekur jálk í skyndi 

um rniðja nótt, og heldur í bræði til húsa Fiiipps. Hann var 

óhreinn og ókliptur, og er Filipp sá hann, mælti hann: svo sýn- 

ist, Volteius, sem þú leggir vel mikið á þig, og hugsir of mikið 

um búskapinn. Víst mundir þú, verndari minn, mælti Volteius, 

kalla mig auman, ef þú vildir nefna mig rjettu nafni; því bið eg 

þig og grátbæni fyrir fæðíngarguð þinn, og hægri hönd þína, og 

húsgoð þín: lát mig aptur kornast í fyrri stöðu mína. 

5, Sá maður, er eitt sinn hefir sjeð, hve miklu betra það 

er, er hann hefir slept, en hitt, er hann hefir eptir sókzt, hveríi 

aptur í tíma, og leiti þess af nvju, er hann hefir áður frá horfið. 

Viðurkvæmilegt er, að hverr mæli sig með smámáli sjálfs síns 

og feti47. 

Á11 a b r j e f1 

til 

Selsusar2 Albínóvanusars. 

Efni brjefsins. 

Fyrst biður Ilóraz Ijóðdísi að flytja Selsusi lcveðju sína. 

Pví nœst segir hann, hversu sjer líði, en lœtur lítib yfir pvi} 

85—98.__ 

trje, eða álmviður). Vínviður er svo óstyrhur, að hann má 
eigi standa, nema hann hafi eitthvað við að styðjast, og var títt 
hjá Rómverjum, að peir höfðu álma svo, að peir bundu vmvið 
upp við pá, og benda orð Hórazar hjer á pann sið ; samanb. 
priðja vísuorð sextánda brjefs bókar pessar: amictá vitibus ulmo, 
osfrv. 

b, Að bua undir álma, er hjer sama sem: að búa sig undir 
vínviðarrœlit eða vínyrhju. 

41) að mœla sig með smámáli sjálfs síns og feti (í latín- 
unni hjá llórazi: metiri se suo modulo ac pede), er svipað ordtaki 
pví, er vjer höfum: að sniða sjer stakk eptir vexti. 

*) Átta brjef. Líklegt pykir, að brjef petta sje ritið ár. 
20 fyr. híngaðb. Krists; samanb. nœstu skýríng hjer á eptir. 

2) a, Selsus. Varla má efasamt pykja, að Selsus pessi 

3) Albinóvanus. Orð petta er einskonar auknefni (eða 
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að sjer líði vel, og eirikum minnist hann á vanheilcndi andar 
t 

sinnar. Pá spyrr Hóraz, hversu Selsusi líður, og hversu lion- 

um gengur hjá enum únga heisarafrœnda, og í enda brjefsins 

eru eins konar varnaðarorð til Selsusar, að hann ofmetnist eigi 

af giptuhag sínum, er hann er í för með slíltum höfðíngja. 

Eg leita til þín, Ijóðdís, með bænir mínar; flyt þú 

Selsusi Abínóvanusi, förunaut Nerons4 og ritara, apt- 

1—2. 

s/e sami maðurinn, sem Selsus sá, er nefndur er í priðja brjefi 
bólcar pessar, 15. vísuorði; samanb. 20. slcýring við brjef pað 
(<á 54. blaðs.). Selsus hefir verið með Tíberíusi lceisarafrœnda á 
austurför hans til Armenalands (ár. 20. fyr. Kristsb.); samanb. 
aðra slcýríng við priðja brjef bókar pessar (á 47. blaðs.), og 
pykir ráiða mega af brjefipessu sjálfu, að Hóraz hafi ritið Sels- 
usi pað, pá er Selsus var í pessi för. 

b, Selsus (á lat. Celsus) er upphaflega og eigirilega hlutdeild- 

arorð liðins tirna í polmynd af enu forna latneska sagnarorði 
cellere (á gr. xsXXav): að reka; reka upp; hefja; og merkir celsus 

pá upphajlega: hafmn, en síðan er pað haft að almennu viður- 
lagsorði, með merkingunni: hár, og pví nœst er pað haft að 
viðurnefni, og er hjer, sem opt i latínumáli, að menn eru 
nefndir með viðurnefni einu, en eigi með höfuðnafni sínu (eða 
œttnafni), og er oss eigi kunnigt, livert höfuðnafn eða for- 
nafn Selsus pessi hefir liaft. 

c, Annarr maður, en Selsus pessi, var enn nafnkendi lœknir 
Álus Kornelíus Selsus, er uppi var á dögum Ágústs keisara. 

kenníngarnafri), og höfðu pað aulcnefni nolckurir menn hjá Róm- 
verjum, svo sem t. a. m. skáldið Kajus Pedó Albínóvanus, cr 
var samtíðis Ovið skáldi, og Selsus pessi, en óvíst er, hvernig 
stendur á aulcnefni pessu; pó pykir auðsœtt, að pað jartegni 
einlivern bý, er menn peir, er pað höfðu, voru frá komnir eða 
frá œtzkaðir; en pá er óvíst, hvað sá býr hefir heitið, eða hvar 
hann hefir verið; pó pykir sÖnnu nœst, að sábýr, er viðurnefni 
petta (Albinovanus) hefir af myndazt, liafii heitið Albium novum, eða 
Ailnon noviim, eða eitthvað pví um líkt. Nú er kunnigt, að býr 
einn, er hjet Albinm eða Albion (á gr. hjá Straboni landfrœðíngi: 
^AXfkov), lá sunnarlcga í vesturhlut Lígúrafylkis (í útsuðurhlut 
Uppítals), cn eigi er oss kunnigt, hvort Aibium novum, eða Albion 

novum, hefir til verið, eða hvar pað liefir verið, ef pað hefir til 
verið. 

4) a, Neron, p. e. Tíberíus Kládíus Neron, er síðar varð 
lceisari, og venjulega erkallaður Tíberíus. í priðja brjefi bókar 
pessar (á 48. blaðs.) er Tíberíus nefndur að eins með œtt- 
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ur* * * * 5 * kveðju mína, og seg honum, að eg óski, að hann megi lifa 

glaður og í góðu gengi. Ef hann spyrr, hvað eg hefst að, og 

hversu mjer líður, þá skaltu segja, að eg hafi margt fagurt fyrir 

stafni, en að mjer líði þó eigi alls kostar vel, og að eg sje eigi 

betur en svo vel ánægður, eigi af því, aðG hagl hafibrotið niður 

vínvið minn, eða ofurhiti sviðið smjörviðinn, nje enn heldur afþví, 

að naut mín sje sjúk á fjarlægum beitilöndum7, heldur af því, að 

2—7. 

nafni sinu (Kládívs); hjer er hann nefndur með viMirnefni sínu 
(JSeron); í nœsla brjefi hjer á eplir (enu níunda) erhannnefnd- 
ur baði með œUnafni sínu (Kfádíus) og viðurnefni sínu(Neron), 
sitt á hvorum stað (í fyrsta visuorði og lxinu fjórða; samanb. 
122. blaðs. hjeráeptir), og í tálfta brjefi bóhar pessur, 26. visu- 
orðif cr hnnn nefndur með œttnafni sínu og viðurnefni samt 
(Kládíus Neron). 

b, Orðið neron (á lat. nero) er sabversht að uppruna, og 
merlúr: frcelcinn, eða vashur, eða röslcur, eða hraustur, og var 
það orð upphajlega haft að fornafni; samanb. Æfi Tibers eptir 
Sveton, fyrsta kapitula, endann: inter cognomina autem et Neronis as- 
eumsit — gens Claudia —, qvo significatur lingva Sabina: fortis ac strenuus. 
Siðar var orð þetta haft að fornafni; samanb. Æfi KJád/uss 
eptir SvetOíij upphafið: Patrem Ciaudii Caesaris, Drnsum, olim Decimnm, 
mox Neronem praem>mine, Livia, cum Augusto gravida nnpsisset, intra men'era 
tertium peperit; samanb. ennfr. aJt nafn Nerons keisara: Neron 
Tiberíus KJádíus Sesar Ágnstus Gcrmanílms. 

5) fJytja aptur, í latínunni hjá liórazi: roferre. Ef eð 
latneska forlagsorð re er hjer rjctt þýtt, og merkir aptur, ]iykir 
það benda á, að Selsus hafi ritið Hórazi nokkuru áður, cða Jitlu 
áður, en Hóraz reit þetta sitt brjtf, og er þetta brjef liórazar 
þá eins konar andsvarsbrjef. 

G) cigi af því, að osfrv. Með orðwn þeim, er hjer koma á 
eptir, vill Ilórítz sýna, að gleðibrestur sinn komi eigi af þcim 
atvikum veraldJegum, er opt ama auðgum mönnum, hcldur af 
einhverjum meinsemdum andar hans. 

7) a, á fjarlœgum beitiJöndum. Menn, er áttu milnð 
bufje, voru vanir uð hafa pað ái ýmissum stöðum, eptir pví sem 
á ársdeildum stóð, og Jjetu slíkir menn pá slundum reka fje 
sitt Jángar Jeiðir; samanb. AkuryrJijub. Varr., ann.pátt, 2. Icap., 
9. gr.: longe eniin et late in di\ersis locis pasci solent — oves —, ut mnlta 
milia absint saepe liibernae pastiones ab aesti\is. Á peim enum sama 
stað getur og Varron pess, að hann hafi sjáJfur haft hjarðir 
sinar um sumrum norður í Keatsfjöllum (í Sabafylki, in Uoatinia 

montibus), en um vetrum suður í Apúlafylki. 
b, Með orðum sínum hjer vill llóraz sýna, að hann liafi 
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eg em síður heill á sálunni, en á líkaminnm öllum, og vil ekki 

heyra og ekki nema, það er mjer megi af Ijelta; að eg styggist 

við dyggva lœkna, og reiðist vinum mínum, af því að þeir kosta 

að bægja enni banvænu svefnsýki frá mjer, og hníg að því, er 

áður hefir mjer að meini oröið, en firrist það, er eg ætla, að 

mjer muni að liði verða, og em svo reikull, að mig fýsirtilTíb- 

úrs, cr eg em í Rómi, en aptur til Róms, þá er og em í 

Tíbúri. J>ví næst skaltu spyrja hann, hversu bonum líður, og 

hversu honum gengur, og hversu hann hagar sjer, og hversu 

hann geðjast enum únga mnnni og föruneyti hans. Ef hann 

segir, að alt gángi vel, þá skaltu fyrst muna, að Iáta þjer vænt 

um þykja, og því næst skaltu hvísla í eyru hans þessum áminn- 

íngarorðum: vjer munum haga oss svo við þig, Selsus, sem þúa 

hagar þjer í hamíngju þinni. 

Níunda brjef1 

til 

Kládiusar Nerons2. 

Efni brjefsins. 

Seplimius sá, er brjef petta er til, var einn af góðvinum 

Uórazar. Til lians er sjetta lcvœði í annarri bóh IJarphvœð- 

anna, það ersvobyrjar: Septimi, Gades aditure mecum, et. Septimí- 

us þessi hefir beðið Ilóraz, að Iwma sjer á framfœri við Kládí- 

us licisarafrœnda, þá er Kládíus hóf austurför sína (ár. 20 fyr. 

7 — 17. 

eigi verið einn af þeim enum auðgum mönnum, er áftu svo 
mikið bvfje, að þeir þyrj'ti að láta reka það á fjartœg beiti/önd. 

8) vjer munum haga oss svo við þig, Sclsus, sem þú osfrv. 
Petfa eru eins kyns varnaðarorð til Selsusar, og lœtur Uóraz í 
Ijós, að hann muni lífið hirða um Selsus, ef Selsus ofhrokast 
mjög af hamíngjú sinni. 

*) Níunda brjef. Brjef þetta er ritið ár. 20, þá er Tíb- 
eríus Kládius Neron keisarafrœndi hóf austurför sína til Ar- 
menalands (samanb. aðra skýr. við þriðja brjef bókar þessar). 

2) Kládíus Neron, þ» e. Tiberíus Kládíus Neron, er síðar 
varð keisari, og cr venjulega kallaður Tiberíus; samanb. nœstu 
skýríng hjer á undan, og þá skýríng, er þar er til vísað. 
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Kristsb.). Getur llóraz þess, aÖ hann hafi reyndar viljað fœr- 

ast undan bœn vinar síns, en hveðst þó hafa óttazt, að þá 

mundi svo fara, sem hann virðist gjöra of lítið úr mœtti sínum 

hjá enum únga lceisarafrœnda, og að eins hugsa um hag sjálfs 

síns, en eigi vilja styðja aðra; fyrirþví lcveðst Ilóraz hafatehið 

í sig þá dirfð, að mœla með vini sínum, og segir Hóraz, að 

Septimius muni vel reynast. 

Auðsjeð er, Kládíus3, að Septimíus4 sjer betur en nokkurr 

annarr, hvcrjar mætur þú hefir á mjcr, með því að hann biður 

mig, og leggur mjög fast að mjer, það er að segja um það, að 

eg skuli halda sjer fram, og reyna að koma sjer á framfæri við 

þig; ætlar hann, að hann sje samboðinn hugarfari og húsháttum 

Nerons, er kýss sjer það eitt, er sæmilegt er, og er liann ætlar 

svo, að eg inni af hendi sýslu allnáins vinar5, þá sjer hann 

betur og kennir, en sjálfur eg, hvað eg á undir mjer. Eg hefi 

reyndar sagt margt mjer til undanfærslu, eneghefi verið hrædd- 

ur um, að menn mundu ætla, að eg gjörði of lítið úr mjer, og 

drægi dulur á eiginn mátt minn, og hugsaði að eins um sjálfs 

míns hag; svo hefi eg þá viljað sneiða hjá ámæli fyrir meiri 

yfirsjón, og liefi við það gjörzt alláræðinn, sem horgmönnum er 

títt6. Ef þú þá lætur þjer það vel líka, að eg hefi lagt niður 

1 —12. 

3) Kládíus. Tíberíus er nefndur hjer með œttnafni sínu; 
samanb. fjórðu shjríng við nœsta brjef lijer á undan (á 119. og 
120. blaðs.). 

4) Septimíus. Septimius þessi var góðvinur Ilórazar; 
samanbKfni brjefsins, vpphafið. Lildegt þyldr og, að Septi- 
míus þessi sje sami maðurinn, sem sá, er Sveton nefnir í Æfi 
llórazar; þar getur Sveton noldiurra orða úr brjefum Agústs 
til Hórazar, og stendur þar auk annars: Tui qvaiem habeam mo- 
moriam, poteris ex Septimio qvoqve nostro audire, nam incidit, nt illo coram 

fleret a mo tui mentio. Fornir rUhöfundar scgja, að Septimíus hafi 
verið í hernaði með llórazi, þá er Ilóraz var með Brútusi, og 
enn er sagt um Septimíus þenna, að hann hafi skáld verið. 

5) að inna af hendi sýslu allnáins vinar (munere fnngi propioris 

amíci), þ. e. með öðrum orðum: að gjöra það, er atlnánum (eða 
góðum) vini byrjar að gjöra. 

6) hefi eg gjörzt allárœðinn, sem borgmÖnnum er títt. 
Svo þýðum vjer en latneshu orð: froutis ad urbauae descendi praemia, 
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blygðunarsemi sakir áskorunar vinar míns, þá skaltu taka mann 

þenna í flokk þinn, og man hann vel reynast. 

Tíunda brjef1 2 

til 

Aristiusar Fúskusar3. 

Efni brjefsins. 

Fyrst er lcveðjusendíng Hórazar til vinar hans, Aristiusar 

Fúskusar, og bendir llóraz á, að þeir sje samlyndir og sam- 

liuga í öUum greinum, nema í þvi einu, að Aristíus ann borg- 

lífi, en Hóraz sveitarlífi, (2). Síðan bendir Hóraz á, að sveitar- 

líf sje manninum eðlilegra og hagfeldara, en borghfið, (2). Pví 

nœsl bendir Hóraz á, hve áriðanda sje, að greina ósatt frá 

sönnu, og að meðlœtið sje varhugavert, og að lifa mcgi betur 

við Utilmótlegan hag, en konúngar lifa og gæðíngar þcirra, (3). 

Pessu ?iœst sýnir Hóraz með sögu einni um hjört og hest, að 

betra sje að lifa við litilmótlegan hag, en firrast fátœki, og týna 

svo frelsi sínu, (4). Nú bendir Ilóraz á, að hverjum henti bezt, 

það er bezt á við liag hans, og hvetur Aristius að vera ánœgð- 

ur mcð hag sinn, (o). Pví nœst minnist Iíóraz á rjetta með- 

ferð fjár (6), og að lokum getur hann þess, hvar brjefið er ritið, 

og kveðst glaður vera að öðru en því, að lumn hefir eigi vin 

sinn hjá sjer, (7). 

1, Vjer unum oss bezt utan borgar, og biðjum að heiisa 

Fúskusi, er betur kann við sig í borginni; erum við í þessu 

1-2. 

en það cr eptir orðwium: hefi eg niður stigið til verkkaupa 
borgmannlegs ennis, en verkkaup borgmannlegs ennis þýðum 
vjer svo, að það sje sama sem dirfð eða árœði. 

*) Tíunda brjef. Brjef þetta œtla menn ritið vera ár. 
20 fyr. Kristsb., eða því nœr. 

2) a, Aristíus Fúskus var einn af gnðkunningjum llór- 
azar, og er sagt, að hann hafi verið ritskýrandi og skáld. Til 
hans hcfir Hóraz, auk brjefs þessa, kveðið 22. kvœði í fyrstu 

bók Harpkvœðanna, það er svo byrjar: integer vitae scelerisqve purus. 

b, Aristíus er œttarnafn; Fúskus (enn dókkvi, eður: enn blakki) 

cr viðurnefni, en eigi er oss kunnigt, hvað fornafni Aristíus 
þessi hefir haft. 
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einu mjög ólíkir, en í öðru erum við nálega sem tvíburar, og 

liverju því, er annarr neitar, neitar og hinn með bróðurhtig, og 

við kínkum báðir jafnt kolli að því, er öðrum líkar, svo sem 

gamalkunnigir dúfusteggir. f>ú gætir hreiðnrsins, en eg lofalæki 

ennar unaðlegu sveitar, og ena mosavöxnu kletta og lundana þar. 

Eg liíi, í stuttu rnáli að segja, sem konúngur, þegar er eg hverf 

frá því, er þjer lofið og hefjið til himna, og vil eg nú helztvera 

lauss við fórnarhleifa*, svo sem sveinn sá, er strokið hefir frá 

presti sínum; eg þarfnast hversdagslegs brauðs, og þykir mjer 

það nú betra, en köktir með hunángskryddi3 4. 

2, Ef svo berr að lifa, sem samkvæmt er eðli manns, og fvrst 

skal hússtæðis leita, þá vil eg spyrja þig: kennir þú nokkurn þann 

stað, er kjörlegri er, an en sæla sveit? eða er nokkurr sá staður, að 

veturinn sje hlýrri, eða þægilegri vindblær lini æði Hundsins5, 

2-16. 

3) a, fórnarhJeifar. Eð latneslta orð íiba (fleirtala af 
libnm) er haft um hleifa (eða kökur eða brauð), einhvm pess Ityns 
hJeifa, er hafðir voru við ýmissar fórnir, og gjörvir voru af 

speltmjölvi, hunángi og viðsmjörvi; samanb. shýríngar Servíusar 
VÍð EneasmáJ, sjaunda pátt, 109. vísvorð: Liba sunt placentae do 

farre, melle et oJeo, sacris aptae. lljer taJar Ilóraz um svein einn, 
er strokið hefir frá prest'i, og gjörir Hóraz ráð fyrir, að sveinn 
sjá hafi fengið svo mikið af hleifum (eða kökum eða brauði), að 
hann hirði eigi framar mn pess ltyns fœðslu, og Jikt pví segir 
Hóraz sjer hafa fnrið, að hann sje nú Jeiður orðinn á sœta- 
brauðslífi borgarinnar, og kveðst nií parfnast kryddlauss brauðs. 

b, Lík hugsan peirri, er hjer kemur frarn hjá Ilórazi, pá 
er hann talar um prestssvein og fórnarhfeifa, hemur og fram 
í túngu Dana, pá er peir tala um, að cigi sje pörf að gefa 

balcarabörnum bravð (Man skal ikke give Bagerbf.rn Brí»d). 

4J kökur með hunángskryddi (mellitae placentae). IlóraztáJar 
hjer um Icökur, er hunáng er í haft til bragðbótar, og gjörir 
hann ráð fyrir, að pess kyns kölcur sje hafðar tii fœðslu í borg- 
inni, og pykja pœr sceJgcetislegri en aJment brauð (panis), en Hór- 
az segir pó, að nú sje svo komið, að sjer getist betur að enni 
óbreyttu, álmennu sveitafceðu, en þessum krœsikokum. 

5) a, II undurinn, p. e. stjörnumark pað, er kallað er 
Ilundur eða Sfœrri Hundur• samanb. (Stjörnuvísi eða) Leiðar- 
vísi til að pekkja stjörnur, eptir reiknimeistara, herra Björn 
Gunnlaugsson, síðara part, 54. blaðs. Á hvopti hunds pessa er 
stjarna sú, er björtust er allra kyrrstjarna (eða sólstjarna); hún 
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og umbrot Dýrsins óarga* * * * * 6, þá er það hefír tekið rasanda í mót 

enni hvössu sól? eða cr nokkurr sá staðnr, að áhyggjan sje 

síðnr svo meinsöm, að slíta svefn manna? eða leggur lakara ilm 

af grösnm, cn smásteinnm7 úr Líbýjaháifu8? eða er gljái þeirra 

16-19. 

er lcÖllud Seppn (eða Hundastjarna, á lat. Canicula og Sirius, og á 
gr. Ssípio^). Segir Pliníus eldri, í Eðlissögu sinni, öðrum pœtti, 
47. kap., 47. gr., 123. atr., að Seppa renni upp (á Ituli eða í 
Hómi) fbntánda dag fyrir kalldag ágústmánaðar, eða 1S. d. júlí- 
rnán., eptir dagtali voru, (ardentissimo autem ae>tatis temporo exoritur 
Caniculae sidus, sole primam partern Leonis in«rediente, qvi dies qvintus decimus 

ante Augustas kalendas est), og Kólúmella segir, í Akuryrkjubók sinni, 
ellejta pœtti, öðr. kap., 53. gr., að Segpa sjáUt fyrst sjaunda 

dag fyrir kalldag ágústmánaðar, eða 26. d. júlím., eptir dagtali 
voru, (Septimo cal. Augustas Canicula apparet). Hjá oss eru llundadag- 
ar Uítnir b-yrja ‘23. dag jútímánaðar og enda 23. d. ágústm. 

b, Æði hundsins er hjer sama sem of'urhiti sa, er itm 
fíundadaga er. 

(i) a, Dýrið óarga (eða Ljónið, á lat. Leo), þ. e. Ljónið 
míkla á himninum; samanb. Stjörnuvísi herra Bjarnar Gunn- 
laugssonar, siðara part, 22. og 23. blaðs. 

b, Umbrot Dýrsins óarga, þá er það hefir tckið rasanda 
{ mót enni hvössu sól, p. e. með öðrum orðam, sjá enn mikli 
hiti, er pá hefst, er sól gengur inn í stjörnumark Dýrsins ó- 
arga eða Ljónsmerkið, og segir Kólúmella í Akuryrkjub., ellefta 
þœtti, öðr. kap., 52. gr., að söl gjöri það þrettánda dag fyrir 
kalldag ágústmánaðar, eða 20. d.júlím. eptir dagtali voru (tertio 

decimo cal. Augustas Sol in Leonem transitum lacit). 

7) a, smást einar. Pað varð jljótt siður hjá Rómverj- 
um, að þeir höfðu slegin gólf (^avimenta, fleirtala af pavimentum, 

af pavire : að slá, á gr. 7raísiv). I gólf þessi voru hafðir ýmislega 
litir, og mjög ýmislega myndaðir (skornir eða höggnir) marm- 
arasleinar, og þóttu slík gólf tinkar fögur, ef þau voru vel 
gjör, en ílóraz talar hjer rýrðarlega um slíka hússkreyt.íng. 

b, fíóraz gjörir ráð fyrir, að marmari sá, er verið hefir í 
gólfum peim, er liann talar hjer um, hafi verið frá Líbýja- 
hálfu; sarnanb. nœstu skýríng hjcr á eplir, einkum a-liðinn og 
c- liðinn. 

8) a, L i b ýj ahál f a. Fornmenn kendu að eins norðurhlut 
Suðurhá/fu (eða Afráhálfu), og náðu kensl þeirra lítið eit.t suð- 
ur fyrir miðjarðarbaug, en þó voru það einkum norðurstrendur 
heimshálfu pessar og landnorðurhlutur hennar, er þeir kendu 
bezt. Grikkir kölluðu luílfu þessa Libýjahálfu (Aip’JTj), en er 
stundir liðu fram, gáfu Rómverjar hálfu þessi nýtt nafn, og 
köl/uðu Afrahálfu (Africa); þó lijeldu rómversk skáld og enu 
grikska heiti, og kölluðu hálfu pessa Libya. 
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ófegri? eða er það vatn tærara, er rennur um stræti borgarinn- 

ar, og leitar að rjúfa blvpípurnar* * * * * * * * 9, en það vatn er, er renn- 

ur með liraða og þægilegum nið um framhallan lækjarfarveg? 

Segja má að svo sje, því að skógar eru ræktaðir inni á milli 

19-22. 

b, Pá er pjóðdeildir tnlm að greinast betur í Afrahálfu, en 
áður hafði verið, og bygðir deildust glögglegar, urðu til ýmiss 
ný bygðaheiti, einkum á norðurströnd halfunnar fyrir sunnan 
Miðjarðarhaf; vestast lá Dökkfand (eða Máritania), í suður 
undan Spúni; pá lá Hirðíngjafylki (eða Númidiaj, í austur og 
Jandnorður frá Dökklandi, en i suður og útlxalt suður undan 
Sarðey; pá lá Afrafylki (eða Afríka, er svo var kölluð sjer i 
Jagi), í austur og Jandsuður frá HirðíngjafyJki, en suður undan 
ítali; pá Já Kýrenufylki (eða Sýrenufylki) í Jandnorður frá 
Jandsuðurhlut Afrafylkis, en í suður undan Grikklandi; pái lá 
Marmarikufylki í suðurhalt austur undan Kýrenufylki, en í 
suður undan Grikklandshafi, og Joks lá Egiptaland austast á 
norðurströnd AfraháJfu, í austur og landsuður frá Marmariku- 
fylki, en i suður frá miðbiki Asheimsskaga (eða Áslands). { 
suður og austurhalt suður undan EgiptaJandi Já Brandíngja- 
fylki (eða Æpíópía), austur undir suðurhlut Arababotns, en 
upphJutur Jandsins alls, sjá er lá V'estur undir Atlandshaf að 
vestan, norður undir Dökkland, Ilirðíngjafylki, Afrafylki, Kýr- 
enufylki og Marmarikufylki að norðan, austur undir Egipta- 
Jand og Brandíngjafylki að austan, cn suður að miðjarðarbaug, 
eða jafnvel suður ypr hann, að sirnnan, er stundum kallaður 
einu nafni Libýjahálfa en innri (At^u?] 7] svtoc), eða að eins 
Libýjahálfa. 

c, Hjer taJar Hóraz um smásteina frá LibýjaháJfu, p. c. 
með öðrum orðum, um marmarasteina frái Libýjaháúfu eða Afra- 
hálfu, (samanb. nœstu skýríng hjer á undan), en er Rómverjar 
tala um marmara frá Libýjahálfu eða Afrahálfu, liafa peir 
einkum í hug sjer marmara frá Hirðíngjafylki og Egiptalandi; 
samanb. til að mynda Eðlissög. Plin. eldr., 36. patt, 6. kap., 
8. gr., 49. atr., og Brjef Seneku, 86. brjef, 5. grtin. 

9) blýpípurnar (í latínunni hjá Hórazi: plumbum). Eilt 
af pví, er eð forna Uóm heprpótt ágœtt fyrir, eru enar milcil- 
fcnglegu vatnsveitíngar, er borgarbúar höfðu, og veiltu vatn, 
sumstaðar lángt að, inn í borgina og um hana alla. Til vatns- 
veitínga pessa höfðu Rómverjar ýmist hlaðnar rennur (canales 

structiles), eða blýpípur (flstulao plumbeao), cða leirstokka (tubuli fictiles), 

(samanb. Rit Vitrúvíusar um hússmiðar, átta pátt, 7. kap., upph.), 

en hjer gjörir Ilóraz lítið úr öllum pessum umbúníngi, og 
bendir Ilóraz á með orðum sínum, að blýpípnavatn petta í 
borginni sje sýnu Jakara, en lœkjavatn er á Jandi úti. 
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mislitra súlna10, og það hús er lofað, er lángt má frá sjá á 

land11 út. fótt náttúran sje með lurki á braut lamin, man hún 

þó jafnan aplur hverfa, og vinna að lokum á enum illa leiða, og 

ryðjast á laun út í gegnum hann. 

22—25. 

10) a, sliógar eru rœlctaðir inni á milli mislitra súlna. 
Tlús Bómverja vovu, að minsta Ttosti eigi sjafdan, svo föguð, 
að pau voru fcrstrend; pó voru pau sijnu meiri á lengd en 
brcidd, svo að pau voru sem cins kyns jafnsíðamynd (paralleló- 

graram). 
b, Pað var títt hjá Rómverjum, að í apfurhlut húsapeirra 

var svið eitt opið eða ópáliið, og var reitur einn ferstrendur á 
miðju sviði pví. Reitur pessi var, sem húsið sjnJft, sýnu meiri 
á lengd en breidd. Umhverfis reit penna allan, til beggja hliða 
og beggja enda, voru súfur cða súlnaraðir, cða súlnagöng, og 
var reitur pessi fyrirpvi kallaður súlnareitur (peristylium). Súlna- 
reitur var opt cigi lítill, og var Jxann skreyttur eða fegraður á 
ýmissan hrítt; par uxu trjc; par voru og viðarrunnar og ýmis- 
legur jarðarblómi, og er reitur pessi fyrir pví stundum kállað- 
ur grœni reitur eða grasreitur (viridarium). Súlur pœr, er gjörv- 
ar voru um súlnareit, voru af marmara; var marmari sjá 
ýmislega litur; hann var annaðhvort hvítur, svo sem marmari 
sjá var, er kominn var frá Parey, eða PentelarfjaJU, eða Uým- 
etti, eða hann var mislitur, svo sem sjá, er kom frá llirðíngja- 
fylki eða Laltverjafylki. 

c, llóraz talar hjer um trjárœJitan inni á miIJi mislitra 
siilna, og hefir hann pá einlcum í hug sjer súlnareiti pá, er hjer 
er um talað í b- liðnum, en pað vill Hóraz sýna mcð orðum 
sínum hjer, og pvi er Jijer fcrr eptir (pótt náttúran sje með 

lurki á braut lamin, osfrv.), að pó að menn reyni irinan borgar með 
ýmisJegri fegrendi að glíkja cptir eðlisfegurð landslagsins á sveit 
úti, pá vcrður pó slík eptirglíkíng sveitarfegurðarinnar manni 
aldrigi svo skapfellileg, að hann uni við slika fegrendi tillengd- 
ar, og pó að einhverr sje svo, að hann um stund byggi út hjá 
sjer rjettri eðlistilfinningu, og hafi illan (eða óeðlilegan) leiða 
(maia fastidia) á pví, er cðlilegt er í sjálfu sjer, svo sem er sveit- 
arfegurð, man pó en rjetta eðlistilfinníng að Jokum ryðja sjer 
til rúms, svo að maðurinn hneigist heldur að pví, cr eðlilegt er 
{ sjáilfu sjer, en að hinu, er að eins er misjafnlcga eðlileg eptir- 
glíkíng. 

1J) pað hús er lofað, er láingt má frá sjá á landút. Svo 
er sagt um sum hús í Rómi, t. a. m. um pað, er Mesenas enn 
góði átti á EskviIsJiœð, að paðan hafi mátt sjá upp til Tíbúrs, 
og austur til Prenests og Túsliúls. 
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3. Sá maður, er12 eigi kann að bera ull þá, er drekkur í 

sig akvínskan13 litsafa, saman við purptiradúk frá Sídon14, man 

eigi verða fvrir vísara tjóni eða sárara, en sá, er eigi má ósatt 

frá sönnu greina. þeim manni, er um of lieílr að gelizt með- 

laetinu, man mikið um verða breytíng á liag síntim. Ef þú dáir 

eitthvað, mant þú því nauðigur sleppa. First það, er mikið er; 

lifa má betur, en konúngar lifa og gæðíngar þeirra, þóLt undir 

fátæklegu þaki sje. 

4, Hjörtur áttil° baráttu við best; gekk hirti betur, og rak 

2G—35. 

12) Sá maður, er osfrv. Iljer ferr Ilóraz a<) tala um, hve 
skaðsamlept rúngdœmi má vera, og leiðist hann til slíks umtals 
af pví, er hnnn hafði hjer áður á hent, að menn meta eigi 
alnient ágæti sveitaltfsins, svo sem vera berr. 

1:í) a, akvínskur, p. e.: er á við Akvin, eða er í Akvíni, 
eðaerfrá Akvíni, en Akvín (á lat. Aqvinum) var býr einn, er lá 
í landnorðurhlnt Volskafylkis, eða, með öðrum orðum: austar- 
lega í Latlandsauka, fgrir austan 31. stig awturcettar, en nœr 
mitt á mil/i 41. og 4'2. stigs norðurœttar. / Akvíni var lifar- 
gjörð, og hcfir, sem sjá má hjer á orðum Hórazar, lítið pótt 
koma til pess kgns litar, að minsta kost.i í samanhurði við purp- 
uralit frá Sidon. 

b, Að drekka í sig akvínskan litsafa, er hjer sama sem: 
að vera litaður í akvínskum /itsafa. 

14j Sídon, nafnkend horg, er tá nokkuru sunnar en í 
miðju FoiniUálandi, en Foinikaland náði yfir nœr þriðjúng 
strancllendis þess, er lá austan til við Innhaf (eða Miðjarðar- 
haf); fgrir norðan Foiníkaland lá sá hlutur ens eiginlega Sgr- 
lands, er náði til sœvar, og var sá htutur strandlendisins lengst- 
vr, en fgrir sunnan Foiníkaland lá Landið tlelga, og var sá 
hluturinn skemstur. Sídon var einhver en elzta horg í Foinika- 
landi, og ágæt mjög fgrir verzlun sína; paðan fekst ágœlur 
purpuravefnaður. 

”) Hjörtur átti osfrv. Ilóraz hefir hjer dœmisögu eina, 
og hefir hann hana, eða höfuðefni hennar, frá Tisíasi skaldi, 
er venjulega er kallaður Stesikórus. Tisias þessi átti heima í 
Hímer, á suðurströnd Sikileyjar; hann var uppi nœr sex hundr- 
uðum vetra fgr. Kristsh., eða á fgrra hlut sjettu aldar. Pá 
var Falaris enn illi í hlóma sinum, og höfðu tlímeringar gjört 
hann að einvaldshöfðíngja (aiíiroxpccTcop), og œtluðu að fá hon- 
u?n vörð til líkamsgæzlu (cpuXax'/p bibivca tou cwp.aTOc); segir 
Aristóteles heimspekingur (í Mœlskufrœðum sínum, Öðrum þœtti, 
20. kap3. gr.)f að Tisías hafi þá auk annars, er han?\ mœlti 
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